
Art. 1. Organització - El grup d’amics “Trail i Triatló Ferreries”, l’Ajutament 
de Ferreries i el Club Menorca Atletisme Intersport organtizen el proper dia 20 
d’Agost a les 19:30 la I Crono escalada a l’Ermita. 

Art. 1. Tipus de competició – La competició es fará amb sortides cada 30 
segons per els corredors, la sortida es farà per sorteig i la competició estarà 
controlada per els jutges de la Federació d’atletisme de les Illes Balears. 

Art.3.- Recorregut - El recorregut de la cursa serà des del costat del Pàrquing 
del Col·legi de Santa Àgueda fins dalt de l’Ermita de Ferreries, una distància 
de 1000 metres aproximadament i 135 metres de desnivell positiu. 

Art. 4. Categories - Las categories de la cursa serán: 

 - Absolut masculí i femení
 - Veterans de més de 40 anys

*Perquè una categoria quedi complerta te que haver un mínim de 5
participants, en el cas de que no hi hagi més de 5 participants passaran  
a formar part de la categoria inferior. 

Art. 5. Classificacions – Les classificacions s’establiran per temps i es 
cronometrarà des de l’hora exacte de sortida pertinent fins l’arribada a la 
barrera de l’ermita. 

Art. 6. Horari – La sortida del primer corredor serà a les 19:30 en punt i a 
partir d’aquesta hora aniran sortint els corredors cada 30 segons. 

Art. 7.- Entrega de dorsals – La entrega de dorsals s’iniciarà 1 hora abans de 
la sortida i fins 15 minuts abans de les 19:00.  

Art. 8. Inscripcions – Les inscripcions es realitzaran a traves de la pàgina web 
www.elitechip.net i son gratuïtes. Les inscripció es tancarà el dia 19 de Agost 
a les 22.00. La edat mínima per poder participar serà de 15 anys complerts el 
dia de la prova. 

Art. 9. Trofeus – La organització tindrà preparat un trofeu per el dos primers 
de cada categoria obsequi de l’Ajuntament de Ferreries. 

Art. 10.- Drets de imatge – L’organització podrà utilitzar imatges y videos 
dels participants de la prova, tant moment previs com en acabar per difusió 
de la prova tant a traves de webs o xarxes socials. 

Art. 11.- Acceptació de reglament – El simple fet de realitzar la inscripció a 
la prova implica la total acceptació d’aquest reglament de la prova i de les 
disposicions que pugui determinar la organització que no estiguin establertes 
en el reglament. Tot atleta amb el fet de realitzar la inscripció reconeix el 
seu bon estat de forma i ser apte per realitzar la cursa. 

Art.12.- Reclamacions –Totes les reclamacions tenen que anar dirigides al 
jutge àrbitre de la prova en els 30 minuts següents de la publicació dels 
resultats oficials i acompanyats per 50€ que li seran retornats si s’accepta la 
reclamació. 



RECORREGUT 


