
 
REGLAMENT CURSA CAPDEPERA ACTIVA 

 

1-. ENTITAT ORGANITZADORA 

Ajuntament de Capdepera, amb la col·laboració del Club Atlhetic Capdepera, el Club Claudia 

Troppa Sport Center i el Club Capdepera en Joc. 

2-. PROVES 

Es realitzaran 3 proves.  

- Curses pels infants 

- Cursa 5Km 

- Cursa 10Km 

Podran prendre part a la cursa totes aquelles persones que ho desitgin, segons els límits d’edat 

que s’estableixen per a cada categoria. A partir de categoria CADET (anys 2008-2009) ja podran 

participar a la cursa de 5km o de 10km.  

Si qualque atleta vol córrer a una categoria superior el pare/mare/tutor haurà de signat una 

autorització. 

3-. LLOC DE LA PROVA 

Font de sa Cala, davant de la platja. 

4-. DATA DE LA PROVA 

Dissabte 11 de desembre 

5-. HORES DE LES SORTIDES 

- Curses pels infants. SORTIDA A PARTIR DE LES 10h 

- Cursa 5Km. SORTIDA A LES 10.30h 

- Cursa 10Km. SORTIDA A LES 11h 

6-. AVITUALLAMENTS 

Totes les carreres tindran un avituallament a l’arribada, amb aigua i fruita. 

La cursa de 10Km tindrà un avituallament d’aigua durant la cursa, aproximadament al kilòmetre 

5. 

7-. INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es podran fer a través de la plana web www.elitechip.net fins el dia abans de la 

prova, divendres 10 de desembre. A més el dia de la prova es podran fer inscripcions presencials. 

Les inscripcions per les curses infantils es realitzaran TOTES el dia de la prova a partir de les 9h. 

Les inscripcions presencials per les curses de 5 i 10 kilòmetres es faran a partir de les 9’30h. 

8-. PREUS 

TOTES les curses seran GRATUÏTES. L’únic cost serà el lloguer o compra del xip pels corredors 

que no tinguin el seu propi. 

9-. ENTREGA DE DORSALS I OBSEQUI 

Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la prova a la zona de secretaria a partir de les 9h fins 15 

minuts abans de cada sortida. 

http://www.elitechip.net/


 
TOTS els participants, sigui de la prova que sigui, obtindran un obsequi de part de Capdepera 

Activa. 

10-. PLA DE SEGURETAT 

Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa d’assegurances, 

concertada per l’organització, que cobrirà els accidents que es produeixin com a conseqüència 

directa del desenvolupament de la prova i mai com a derivació d’un patiment o tara latent, lesió, 

imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l’articulat del reglament. 

Hi haurà un servei d’ambulància. 

La policia local i Protecció Civil seran els encarregats de la seguretat de la prova. 

11-. CATEGORIES PER LES CURSES DE 5Km I 10Km 

• LOCALS. Masculí i femení 

• ABSOLUTA (3 primers atletes de la classificació general). Masculí i femení 

• SENIOR (fins els 39 anys). Masculí i femení 

• VETERANS A (dels 40 fins els 49 anys). Masculí i femení 

• VETERANS B (a partir de 50 anys). Masculí i femení 

12-. PREMIS 

Per a totes les categories, hi haurà trofeus pels 3 primers atletes classificats de cada categoria 

masculí i femení. 

Premis no acumulatius. 

13-. CLASSIFICACIONS DE LA PROVA 

Es realitzaran per “Élite Chip”. 

14-. CONTROL DE LA PROVA 

Es realitzarà mitjançant sistema ChampionsChip per “Élite Chip” i pels jutges de la Federació. 

15-. SERVEIS AL CORREDOR 

• Guarda-roba a la sortida/arribada. La retirada es farà amb el número de dorsal. 

• Avituallaments aigua i fruita a l’arribada. A més del Kilometre 5 de la cursa de 10Km 

• Servei metge i d’ambulància. 

16-. NORMATIVA COVID-19 

Tots els participants i personal de l’organització portaran la mascareta durant tota la prova (a 

excepció dels atletes durant la competició). La mascareta es portarà fins a la línia de sortida. Un 

cop acabada la cursa s’haurà de tornar a posar la mascareta i l’atleta mantindrà la distància de 

seguretat mínima de 1,5 m. S’evitaran aglomeracions a la retirada dels dorsals, entrega de premis 

i als avituallaments. 

El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament. Tot allò que no estigui 

estipulat en aquest reglament es resoldrà d’acord amb l’organització. 

L’organització, en cas de dubte, es reserva el dret d’interpretació d’aquest reglament. Per 

més informació servei municipal d’esports de l’ajuntament de capdepera, 971588197 o 

poliesportiu@ajcapdepera.net  

mailto:poliesportiu@ajcapdepera.net


 
 

CURSES INFANTILS CAPDEPERA ACTIVA 

LLOC DE LA PROVA 

Font de sa Cala, davant de la platja. 

 

DATA DE LA PROVA 

Dissabte 11 de desembre 

 

HORA 

DIFERENTS SORTIDES, SEGONS CATEGORIA, A PARTIR DE LES 10h 

 

AVITUALLAMENTS 

Tots nins i nines tindran una botella aigua i fruita a l’arribada. 

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions es realitzaran TOTES el dia de la prova a partir de les 9h, amb els responsables 

del Servei Municipal d’Esports, NO amb elitechip. 

 

PREUS 

TOTES les curses seran GRATUÏTES.  

 

ENTREGA DE DORSALS, CLASSIFICACIONS I PREMIS 

Tots els participants rebran un dorsal amb el seu nom quan realitzin la inscripció. Els atletes 

hauran de córrer amb el dorsal a la mà i entregar als jutges a l’arribada. Es retiraran els 3 primers 

de cada categoria (masculí i femení) per tal de rebre el premi damunt el pòdium, i la resta rebrà 

una medalla a l’arribada a meta. 

TOTS els participants tindran una medalla de la cursa. 

 

CATEGORIES I DISTÀNCIA DE LA CURSA *segons graella de la FAIB 

• Pre-Iniciació i Babby (50 metres): 2018-2019-2020 

• Iniciació / Sub6 femení i masculí (100 metres): 2016 -2017 

• Benjamí / Sub8 femení i masculí (350 metres, 1 volta al circuit): 2014-2015 

• Aleví / Sub10 femení i masculí: 2012-2013 

• Infantil / Sub12 femení i masculí (700 metres, 2 voltes al circuit): 2010-2011 

 



 
 

ACTRIVITATS EXTRES CAPDEPERA ACTIVA 

ACTIVITATS INFANTIL JOCS POPULARS I TRADICIONALS 

El Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Capdepera i el Consell de Mallorca crearan 

una zona de jocs per als nins i nines. Aquestes activitats s’obriran una vegada acabades les curses 

per als infants. La zona i les activitats van dirigides a tots els nins i nines que vulguin passar una 

estona divertida i entretinguda. 

 

 

 

Els pares i mares que participin a les curses de 5km i de 10km podran deixar els infants a la zona 

de jocs. 

 

EXCURSSIÓ I CAMINADA PER LA ZONA DE FONT DE SA CALA – CLAPER DELS 

GEGANTS I CALA PROVENSALS 

Els Servei Municipal d’Esports i el Departament de Turisme de l’Ajuntament de Capdepera faran 

una sortida - caminant per la zona de Font de sa Cala, es realitzarà una ruta de senderisme on 

podrà participar qualsevol persona, la dificultat l’excursió serà nivell iniciació.  

- SORTIDA A LES 10.30h 

  

 

DRET IMATGE:  

L’organització es reserva el dret de poder utilitzar imatges, vídeos i so dels 

participants durant les curses o activitats, per tal de poder publicar a premsa o 

xarxes socials de l’ajuntament i/o elitechip. 


