
 

 

CONDICIONS GENERALS 

Article 1. L’organització té la potestat de desqualificar o expulsar qualsevol participant 
que falsifiqui dades sobre la seva identitat, no completi el recorregut o tengui alguna 
conducta poc esportiva. 

Article 2. Les persones participants  han de facilitar la seva identificació a l’organització 
sempre que aquesta així ho sol·liciti. 

Article 3. No es permetrà que cap participant tengui accés a la  cursa sense el 
corresponent dorsal o sense haver fet la seva inscripció correctament. 

Article 4.  Les persones participants es consideren a si mateixes aptes en tots els 
sentits, per formar part de la competició. 

Article 5. L’organització declina  qualsevol responsabilitat per danys morals,  físics o  
materials que puguin patir les i els participants; això no obstant, vetllarà per la 
seguretat de la prova. 

Article 6. Aquestes normes es fan públiques amb caràcter provisional i, per tant, poden 
ser modificades per l’organització. Aquesta es publicarà a la pàgina d’Elitechip abans 
de l’inici de la competició. 

Article 7. Tot el que no consta en aquesta normativa es regirà per les normes de 
competició de la FAIB,RFEA i IAAF per a la present temporada, així com per tot el que 
estigui regulat per instàncies superiors. 

L’organització no es fa responsable dels accidents i perjudicis morals i/o materials que 
puguin patir les persones participants  i espectadores  abans, durant o  després de la 
prova.    Tot el que no  estigui especificat en aquesta normativa serà resolt per 
l’organització. 

Article 8. El simple fet d’estar inscrit/a i prendre part en la prova implica la total 
acceptació d’aquestes normes,  així com  d’altres disposicions que  l’organització pugui 
determinar  per  qualsevol causa.  

L’organització no  es fa responsable de les situacions o actuacions que puguin succeir 
fora de la seva competència o de les que no sigui directament responsable. 

Article 9. El mal temps no serà obstacle per a la realització de la carrera, tot i que 
l’organització es reserva el dret a suspendre-la. 

Article 10. Les categories seran decidides per l´organització sense prejudici del que 
sigui normal per una cursa d´aquestes característiques. 

 

 



REGLAMENT DE LA CURSA DE 10 I 4 KM 

Article 1 

Organització 

Ses Paparres conjuntament ses l´Ajuntament de Sant Llorenç, organitza  la IX Cursa 
de les Paparres de Son Carrió, que tindrà lloc el proper 4 de maig de 2013, a les 18.00 
hores. 

Article 2 

Distància  

Les distàncies de la cursa popular seran aproximadament de 4 km o de 10 km. 

Article 3 

Recorregut 

El recorregut transcorrerà en un circuit mixte d´asfalt i camí rural; la sortida i la meta 
estaran situades al poliesportiu de Son Carrió 

 El circuit estarà completament tancat al trànsit i senyalitzat. 

Article 4  

Categories 

Les categories seran decidides per l´organització sense prejudici del que sigui normal 
per una cursa d´aquestes característiques. 

A la cursa de 4 km s’hi pot participar sense cap límit d’edat, ja que la carrera està 
oberta a tothom, especialment a les famílies i als nins i nines menors, acompanyats 
d’un adult. 

Article 5 

Edat mínima 

L’edat mínima per participar a la cursa de 10 km és de 16 anys complerts el mateix dia 
de la prova. Per a la cursa de 4 km no hi ha límit d’edat, els menors de 12 anys han 
d´anar acompanyats per un adult major de 18 anys.  

Article 6  

Classificacions 

S’estableixen les classificacions següents: una general absoluta i una altra per 
categories, que determinaran els guanyadors de cada categoria per ordre d’arribada a 
la meta. 

 

 



Article 7 

Horari 

L’horari de sortida serà a les 18.10 h en la carrera de 4 km. La sortida de la cursa de 
10 km serà a les 18.00 h. 

Article 8 

Lliurament de dorsals 

 Cada participant rebrà la camiseta  oficial de la cursa amb el seu dorsal a la sortida  al 
polideportiu a partir de les 15:30. 

Només hi haurá 500 camisetes pels primers 500 inscrits, per ordre rigurós 
d’inscripció.  

Inscripcions 

9.1. Termini 

Es podràn inscriure fins el mateix dia de la cursa a les 17:00 

9. 2.  Preu 

La cursa és gratuïta, no obstant, el participant podrà pagar el que cregui convenient 
utilitzant les eines que ens facilita elitechip, fins dia 29 d´abril. A partir de dia 30 
d’abril el preu de la inscripció serà de 5 Euros 

Article 10 

Trofeus, obsequis i sorteig de regals 

10 km: hi haurà premis per als 3 primers classificats de cada categoria. 

4 km: : hi haurà premis per als 3 primers classificats, homes i dones. 

Article 11 

Seguretat 

La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats competents (Policia Local, 
protecció civil) i pel servei de seguretat de l’organització. La prova comptarà amb una 
ambulància amb metge situades al llarg del seu recorregut. 

Article 12  

Control 

 El control de resultats es realitzarà mitjançant el sistema de ChampionChip de 
l´empresa Elitechip.  

 

 



Reclamacions 

Les reclamacions hauran de ser fetes verbalment al representant de l´organització, no 
més tard de 30 minuts després de comunicar oficialment els resultats. 

El mal temps no serà obstacle per a la realització de la cursa, si bé l’organització es 
reserva el dret  a la suspensió. 


