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REGLAMENT

Article 1
El Col·legi La Salle de Maó en col·laboració amb l’Ajuntament de Maó,
organitza la I Cursa Solidària Ciutat de Maó Proideba – La Salle, proba en la
que podran participar totes les persones que ho desitgin a partir dels 5 anys.

Article 2
La I Cursa Solidària Ciutat de Maó Proideba - La Salle és una cursa a peu que
es realitzarà a Maó on no es permetrà que el trànsit pel circuit de cap vehicle
que no estigui autoritzat per l’organització.

Article 3
La I Cursa Solidària Ciutat de Maó Proideba - La Salle es celebrarà el
diumenge dia 4 de maig de 2014 amb sortida i Meta al Col·legi La Salle amb
un horari previst des de 10h a 12h.
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Article 4 quadern de ruta
El recorregut i distància seran els següents:

10h categories menors
10:30 Recorregut: -Categoria absoluta (7,5Km) amb horari probable de pas:
- Aparcament La Salle 10:30
- Camí Baix de Llucmaçanes 10:32
- Sortida a la Via Ronda 10:32
- Carrer Francesc Femenies
- Plaça Abu Umar 11h
- Carrer Fort de l’Eau 11:05
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- Costa Corea 11:07
- Port de Maó 11: 10
- Costa Sant Francesc (ses piques) 11:32
- Carrer dels Frares 11: 35
- Carrer de S’Arraval 11:38
- Carrer Duc de Crillon 11:40
- Carrer Josep Mª Quadrado 11:42
- Carrer Vassallo 11:43
- Pont rotonda La Salle 11: 50
- Camí baix Llucmaçanes
- Aparcament La Salle. 11:55
Mitjana prevista de la capçalera: 28’ i tancament : 1h
Mitjana prevista de la prova: 42’
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Article 5
Tots els participants acceptaran el present reglament per una bona marxa de la
cursa.

Article 6
La cursa serà controlada tècnicament por un organisme acreditat pel que
s’acceptaran les condicions de control següents:
- Els dorsals es col·locaran en la part anterior de la samarreta entre la zona
pectoral i la part superior abdominal. Hauran d’estar en tot moment visibles.
- Només podran estar en el circuit les persones acreditades per l’organització.
- Podran ser desqualificats els esportistes que no duguin dorsal a l’arribada, no
hagin complert tot el recorregut o no atenguin a les indicacions dels
organitzadors.
- Els vehicles que controlaran la cursa seran designats per
L’organització.
- L’entrega de dorsals es realitzarà al centre Binipreu el dissabte dia 3 de maig i
el dia 4 de maig una hora abans de la prova.

Article 7
El termini d’inscripció es realitzarà en els dies i forma establerts per
l’organització.
L’organització podrà limitar el número de participants si ho estima
oportú.

Article 8
L’organització no es responsable de la custodia del vestuari i objectes
personals dels participants.

Article 9
L’organització no es fa responsable dels danys morals, físics
y materials que poden sofrir els participants.
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Article 10
El preu de la cursa per participant serà de 7€ (categoria absoluta) i 2€
(categories inferiors) que es dedicarà a fer cobrir despeses de la cursa i el
donatiu solidari per Proideba. (+1 € seguro d'accidents, atletes no federats)

Article 11
L’Organització comptarà amb un servi mèdic, des de mitja hora abans del
començament de la prova fins mitja hora després de la seva finalització. La
prova compta amb una Assegurança de Responsabilitat Civil i una
Assegurança d’Accidents. La participació a la cursa està baix la responsabilitat i
propi risc dels participants. Tot participant ha d’estar en perfecte estat de salut
per a la pràctica de la prova. Amb la inscripció accepten aquest Reglament i
descarreguen a l’Organització de qualsevol responsabilitat quant a Salut del
participant.
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