
REGLAMENT DE LA I CURSA DE SON FERRIOL 
 
La prova d'atletisme anomenada  I CURSA de Son Ferriol, està organitzada i promoguda per 
l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SON FERRIOL, inclosa al calendari de proves d'atletisme de ruta de 
la Federació d'Atletisme de les Illes Balears.  Es celebrarà el proper dia 25 de març de 2023 
amb sortides a les 17:20 (recorregut curt) i 17:30 hores (recorregut llarg) i arribada a 
l’Avinguda del Cid. 
Les distàncies seran les següents: 
Prova popular masculina i femenina (circuit llarg): 9.000 metres. 
Prova popular masculina i femenina (circuit curt): 4.500 metres 
Les categories i classificacions per a cadascuna de les dues curses són les següents: 
1r ABSOLUT MASCULÍ (premi especial) 
1ª ABSOLUTA FEMENINA (premi especial) 
Classificació per categories: 
SUB 23 
23 a 39 anys 
40 a 50 anys 
+ 51 anys 
 
Hi haurà premi pels 3 primers classificats masculins i femenins a cadascuna de les categories. 
 
L'edat mínima per participar a les proves serà de 14 anys  complerts el mateix dia de la prova. 
Tots  els menors de 18 anys hauran d’acreditar mitjançant un certificat l’autorització paterna o 
del tutor per participar en qualsevol de les proves. 
 
El temps màxim per fer el recorregut serà de 90 minuts.  
 
Es disposarà de servei de guarda-roba durant la cursa. 
 
El lliurament de dorsals es realitzarà els dies 24 de març al Casal de barri de Son Ferriol de 
16:00h fins les 20:00h i el mateix dia de la prova al punt d'arribada i sortida de la mateixa, de 
les 15:30h a les 16:45h. 
 
En retirar el dorsal els primers 400 participants rebran una samarreta commemorativa de  la 
prova. 
 
Totes les inscripcions es faran a la pàgina WEB www.elitechip.net fins al 23 de març de 2023, a 
les 23:00 hores, moment en què es tancarà el termini d'inscripcions.  
 

Preus: 

● 9km :  Fins 23 de març 8 euros. 
●             Dia de la prova 10 euros 
● 4,5km:Fins 23 de març 4 euros. 
●              Dia de la prova  6 euros 



 
 
Lloguer de Xips. – Els atletes que no siguin propietaris d'un xip Groc, han d'abonar 2 euros en 
concepte de lloguer, el xip es tornarà a ELITECHIP  en finalizar  la cursa. 
 
Forma de pagament. - El pagament de les inscripcions es farà en el moment de fer la inscripció, 
amb targeta de crèdit. 
La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats competents: Policia Local de Palma i 
pel servei de seguretat de l’organització. La prova comptarà amb ambulàncies de carrera; a 
més, tots els participants estaran coberts per una assegurança de responsabilitat civil i 
d'assistència sanitària. 
 
La prova està inclosa al calendari de proves de ruta de la Federació d’Atletisme de les Illes 
Balears i el control de la prova serà a càrrec del comitè de jutges de la F.A.I.B, que seran els 
encarregats del control i classificacions. El control de resultats es realitzarà mitjançant el 
sistema de MyLapsa a càrrec d’Elitechip. 
 
L'organització podrà utilitzar imatges, vídeos i so dels participants durant la prova, incloent 
moments previs i posteriors, des de la recollida de dorsals, entrega de premis, etc. 
 
El simple fet de fer la inscripció de la prova implica la total acceptació de la present normativa, 
a més d'altres disposicions que per qualsevol causa pugui determinar l'organització. 
 
CONDICIONS GENERALS 
   El fet d'inscriure's i prendre part en aquesta prova implica la total acceptació de les presents 
normes, així com d'altres disposicions, que per qualsevol altra causa, pogués prendre al seu 
moment l'Organització. 
 
L'organització es reserva la facultat de desqualificar o expulsar de la prova els participants, que 
falsifiquin dades sobre la seva personalitat, no completin el recorregut, tinguin una actitud 
antiesportiva amb altres participants, etc. 
 
Els participants es consideren a sí mateixos aptes, físicament i psíquicament, per prendre part 
a la prova, i es fan totalment responsables de qualsevol dany que pugui patir la seva persona, 
fora de la gravetat que sigui. 
 
L'organització declina tota responsabilitat pels danys morals, físics i materials que els 
participants puguin patir. 
 


