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III MOBICURSA: COMBINA I MOU-TE 

 

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, el Departament de Mobilitat i 
Infraestructures del Consell de Mallorca organitza la tercera Mobicursa que té com 
objectiu de reduir les emissions de CO2, fomentar els hàbits saludables i evidenciar que 
podem fer més trajectes a peu dels que pensem.  

 

REGLAMENT: 

DIA: del 16 al 22 de setembre de 2021 

LLOC:. La III Mobicursa tindrà lloc paral·lelament a tota l’illa 

HORA: L’horari serà en funció dels horaris de cada participant. 

ORGANITZA: Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca 

FORMAT: el recorregut es preeminentment a peu.   

CATEGORIES:  Obert a totes les edats 

RECORREGUT: el recorregut és lliure, es tracte de substituir 5 km que habitualment fem 

amb cotxe, per fer-lo a peu. 

Podem seguir l’ordre que vulguem i podrem utilitzar els dies que necessitem fins a 

completar el recorregut d’aproximadament 5 km 

A mode de orientació es proposen els recorreguts en aquests municipis  

- Inca* 

- Manacor* 

- Palma* 

- Pollença* 

La resta de poblacions de Mallorca, podran fer el seu recorregut de manera lliure fins 

a completar els 5 km establerts.  

INSCRIPCIONS: www.elitechip.net 

- No hi ha límits d’inscripció 

- El termini d’inscripcions serà del 1 al 19 de setembre a les 20.00 hores. 

PREU: Activitat gratuïta 

 DORSALS DE LA CURSA: Elitechip enviarà per email el vostre dorsal per participar a la 

cursa. 
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DIPLOMA DE PARTICIPACIÓ: Elitechip enviarà un diploma de participació en 

acabar la cursa a tots els participants. 

PREMIS I REGALS: En els dies posteriors a la finalització de l'esdeveniment se sortejaran 
alguns regals entre els participants que hagin completat la cursa. 
Els regals consistiran en alguns vehicles de mobilitat personal, tipus bici i patinet i en 
accessoris esportius. 
El sorteig es realitzés amb un software especifico per a això i es gravarà i es contactarà 
amb els guanyadors. 
 

SEGUIMENT: El seguiment de la cursa es farà a través de les xarxes socials del Consell 

de Mallorca 

Per poder participar a la Mobicursa, serà necessari que els i les participants 
descarreguin i es registrin a l’ APP ELITECHIP. 

Un cop realitzat el recorregut, la persona pujarà el seu track, juntament amb una 
fotografia on aparegui amb el dorsal de la cursa al seu usuari de l’aplicació. 

Les fotos i tracks solament es poden pujar amb la APP, si ets menor d'edat el track s'ha 
de enviar a web@elitechip.net i les fotos les ha de publicar un adult al mur etiquetant 
la persona que faci la prova (aquesta funció estarà disponible en breu.) 
  

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT:  
 
Els participants es consideren aptes, tant física com psicològicament per a prendre part en la 
carrera, i es fan totalment responsables de qualsevol mal tant de físic, moral o material que 
puguin sofrir durant la carrera, exonerant de tota responsabilitat a l'organització de 
l'esdeveniment.  
Que existeix la possibilitat de sofrir un accident esportiu inherent a la pràctica de esportiva, 
assumint personalment la responsabilitat del mateix en cas de sofrir-ne un, excloent a 
l'organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests accidents i de qualsevol mal físic 
o material  
Atès el format de la prova, les persones participants no estaran cobertes per una assegurança 
específica d’accidents, ni per una assegurança de responsabilitat civil, per a qualsevol incident 
que es produeixi en la seva pràctica esportiva durant la prova.  
 
Els participants es consideren aptes, tant física com psicològicament per a prendre part en la 
carrera, i es fan totalment responsables de qualsevol mal tant de físic, moral o material que 
puguin sofrir durant la carrera, exonerant de tota responsabilitat a l’organització de 
l’esdeveniment.  
Que les persones que participen a la prova ho fan voluntàriament sota la seva pròpia 
responsabilitat i eximeixen al Consell de Mallorca de qualsevol perjudici que, per motius de salut, 
poguessin derivar-se de la seva participació en aquesta carrera, assumint personalment el risc 
inherent per a la salut que suposa l'esforç físic requerit per a la participació en aquesta prova.  
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Municipi Check-Point Coordenades 

Inca 

1. Piscina Municipal Catalina Corró 39.71776234106974, 
2.8974982846796973 

2. Església Santa Maria la Major 39.72197105736691, 
2.9118534673723824 

3. Estació de tren 
39.718389538653874, 
2.905909692092885 

4. Gran via amb Av. Rei Jaume I 
39.71653293184962, 
2.915064033012234 

5. El Serral de ses Monges 
 

39.72778435414826, 
2.908571906457151 

 

Manacor 

1. Estació de tren 
39.57054492358564, 
3.202868879132013 

2. Auditori 
39.57540861618208, 
3.2097254468800758 

3. Poliesportiu Municipal na capellera 
39.5659888509341, 
3.218147583342056 

4. Església de Sant Vicenç Ferrer 
39.56930437287737, 
3.2068346084277923 

5. Plaça de l’historiador Gabriel Fuster 
39.56614258408988, 
3.2061718130612165 

 

Palma 

1. Castell de Bellver  
39.5639627489061, 
2.619391714833493 

2. Parc de Sa Feixina  
39.57053619915566, 
2.6402042554611755 

3. Parc de la Mar 
39.5657568559883, 
2.6507271018528806 

4. Parc de Ses Estacions  39.577769933799495, 
2.657140679242868 

5. Parc de Sa Riera 
39.58218487305777, 
2.6398616968219755 

 

Pollença 

1. Pont Romà 39.882633638466544, 
3.0148527665458906 

2. Plaça de Ca les Monnares 39.87735927035565, 
3.018737646260396 

3. Torres desbrull 
39.87584904052381, 
3.015988463948275 

4. El Calvari 
39.8804192220541, 
3.0119936735634614 

5. Ajuntament 
39.878395825525565, 
3.0147096113321465 

 


