
V CURSA POPULAR FESTES DE LA MARE DE DÉU D'AGOST DE 
CAIMARI 

Data i hora: 

14 d'agost de 2017.  

A les 19.00 h, curses infantils 

A les 19.30 h, cursa popular  

Organitza: 

Associació Comuna de Caimari” 

Club Esports l’Altura 

Col·laboren: 

Ajuntament de Selva, Protecció Civil de Selva, Policia Local de Selva, Font Sorda, 
Quely, Ses Deveres, Sa Botiga de Caimari, Bar Can Tomeu, Bar els Arcs. 

Sortida i arribada: 

Plaça Major de Caimari. 

Distància V cursa popular: 7,8 Km. 

Inscripcions: 

Les incripcions es faran a través d'internet, a la pàgina www.elitechip.net fins dilluns 
14 d'agost del 2017 a les 13'00 h. 

 Nins i nines fins a 16 anys: gratuït  
 Participant amb xip propi: 5€  
 Participant sense xip: 5€ + 2€(lloguer) 

Es podran incriure fins una hora abans del començament de la cursa a la Plaça Major de 
Caimari. Els preus per aquest dia seran els següents: 

 Participant amb xip propi: 8€  
 Participant sense xip: 8€ + 2€(lloguer) 

Seguretat: 

La seguretat del circuit serà controlada per la Policia Local de Selva, Protecció Civil, 
membres de l'organització i voluntaris. 

 



Premis: 

Hi haurà premis per els tres primers classificats de cada categoria. 

Categories: 

• Absoluta. Masculí i Femení. 

• Local. Femení i Masculí. 

• Senior, fins a 39 anys. Femení i Masculí. 

• Veterans,+40. Femení i Masculí. 

Control de carrera: 

Elitechip serà el responsable del control i les classificacions oficials de la carrera. 

Avituallament: 

Al kilómetre 4'2 (aigua) i a l'arribada hi haurà fruita i beguda per a tots els participants. 

Ambulància: Servei d'ambulància. 

Altres serveis: 

Contarem amb servei de dutxes i piscina per als participants i acompanyants a les 
instal·lacions esportives del poble. 

Altres normes: 

 Drets d'imatge. Tots els participants autoritzen a l'organitzacióde la Cursa 
Popular que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a 
l'activitat amb la possibilitat de se publicades en diaris, revistes, internet, etc.  

 La participació a la prova implica l'acceptació per part dels participants del 
present reglament i la renúncia a la reclamació contra els organitzadors, 
col·laboradors, patrocinadors i els seus respectius representants legals, derivats 
dels danys que es poguessin derivar de la seva participació a la cursa.  

 El corredor reconeix que està apte físicament i en plenitut de condicions per 
participar a n'aquesta cursa.  

 Si es produeix una lesió durant la cursa l'únic responsable és el mateix corredor i 
serà baix el seu propi risc.  

 La cursa es podrà suspendre, per inclemències del temps i/o força major si així 
ho determina l'organització. 

 


