
 
 
 III CURSA PER LA DONA 
 
Diumenge, 8 de març de 2015, a les 12.30 hores. 
 
Sortida: Pistes de petanca del Passeig Marítim (Av. Joan Carles I) 
 
Recorregut i distància: Pistes de Petanca - Parc infantil de s'Illa Plana - Comandància - Pistes de Petanca 
(3.000 metres). 
 
Inscripcions: Piscina Municipal des Viver i Centre Cultural Can Ventosa 
 
Preu: donatiu de 3 € a favor de AFFAC (Asociación de fibromialgia y fatiga crónica). 
 
Organitza: Patronat d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa amb la coordinació tècnica del CAP 
Col·labora: Consell d'Eivissa, Regidoria de Polítiques d'Igualtat, Federació Balear d'Atletisme. 
 
INTRODUCCIÓ: 

El Patronat Municipal d'Esports del l'Ajuntament d'Eivissa, organitza la III CURSA PER LA DONA, amb 
l'objectiu principal de promoure la pràctica esportiva entre les dones i destinar part del que es recapti en les 
inscripcions a l'Asociación de Fibromialgia de Ibiza y Formentera perquè puguin dur a terme accions que 
fomentin la pràctica de l'activitat física entre les dones. 

Aquesta iniciativa pretén aconseguir els següents objectius: 

- Promoure i potenciar la pràctica esportiva entre les dones. 

-Conscienciar sobre la importància de la pràctica esportiva per a la salut. 

- Aconseguir la màxima participació femenina. 

- Recaptar fons per destinar-los a l'AFFAC. 

Una cursa de 3 km pel Passeig Marítim i que serà, sens dubte, una oportunitat única per córrer i gaudir 
d'una jornada esportiva en un ambient lúdic i festiu. 

 

 

 

 

 



 

REGLAMENT 

1.Només s'hi poden inscriure atletes del sexe femení. 

2. Les inscripcions es podrán realitzar a Eivissa a la Piscina municipal des Viver fins a les 13.00 h del 
dissabte 7 de març i al centre cultural Can Ventosa, fins a les 21.00 h del dia 6 de març. 

3. El preu de la inscripció-donatiu és de 3 € i inclou una assegurança d'accidents. 

4. Les categoríes femenines són les següents i s'han d'ajustar a anys complits. 

 Cadet (Any de naixement 2000-01) 

 Juvenil ( Any de naixement 1998-99) 

 Junior (  Any de naixement 1996-97) 

 Promesa- senior ( Any de naixement 1995 fins als 34 anys) 

 Veteranes F35 (De 35 a 39 anys) 

 Veteranes F40 (De 40 a 44 anys) 

 Veteranes F45 (De 45 a 49 anys) 

 Veteranes F50 (De 50 a 54 anys ) 

 Veteranes F55 (De 55 años a 59 anys) 

 Veteranes F60 ( + de 60 anys ) 

5. Hi haurà trofeus per a las tres primeres de cada categoría. 

6.Les participants rebran un dorsal que han de portar a la davantera. 

7.Les 200 primeres  participants inscrites rebran una samarreta commemorativa. 

8.Els dorsals es retirararan el dia de la cursa entre les 11.00 h i les 12.00 h. 

9. El temps total per a la finalització de la cursa i tancament de control es farà els 30 minuts després de 
donada la sortida. 

10. El cronometratge de la prova serà manual i serà a càrrec del personal jutge de la FAIB així com les 

classificacions. 

11.Les classificacions es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament www.eivissa.es 

12. El lliurament dels premis està previst a les 13.15 h a la zona de meta. 

 
 
 


