1. ORGANITZACIÓ – Creu Roja Espanyola Assemblea de Ferreries
conjuntament amb Penya Esportiva son Marçal X-Trem Menorca
Atletisme organitzen la XIV Cursa popular del Camí Reial que es
celebrarà el proper dia 1 de maig de 2016 a les 11:00h. Mitja hora
abans es començaran les proves de les categories menors
2. TIPUS DE COMPETICIÓ – La Cursa popular es realitzarà d’acord a
la normativa de ruta de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears.
La cursa és lliure i està oberta a totes les persones que vulguin fer el
recorregut i gaudir de la bellesa dels paratges d’aquesta ruta.
3. RECORREGUT – El recorregut serà d’ aproximadament de
10.400mts. En el cas de les categories menors es farà un recorregut
dins el casc urbà de Ferreries; Benjamí i Aleví (500mts), infantil i
cadet (700mts).
4. CATEGORIES – Una carrera serà Benjamí i Aleví, una altra Infantil i
Cadet i la del recorregut al camí Reial (Juvenil, Sènior i Veterans)
5. CLASSIFICACIONS – Es realitzaran per ordre d’arribada dels atletes
a la meta, i per categories, segons l’edat dels participants.
6. HORARI – L’hora de sortida serà a les 11:00h i el temps màxim per
realitzar el recorregut serà d’un hora i trenta minuts.
Quan es sobre passi el temps màxim l’organització pot determinar el
tancament de la prova.

Imparcialitat

7. LLIUREMENT DE DORSALS – Els dorsals es podran recollir el
mateix dia de la prova, 1 de maig de 2016, de les 9.30h a 10.30h.
8. INSCRIPCIONS – Es podran realitzar per mitjà de la pàgina web
www.elitechip.net o a partir de les 9.30h fins mitja hora abans de
començar la prova, a la plaça Espanya de Ferreries a una taula
posada específicament per això.

Humanitat

Neutralitat

Independència

Caràcter Voluntari

Unitat

Universalitat

REGLAMENT DE LA CURSA AL CAMÍ REIAL

9. A les inscripcions s’especificarà nom i llinatges, data de naixement,
adreça, telèfon, DNI i signatura del participant, acceptant cadascuna
de les normes aquí escrites.
10. TROFEUS – Hi haurà un trofeu pel primer de cada carrera (tan en
homes com en dones)
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11. SEGURETAT – Les autoritats locals Policia Local de Ferreries i
Protecció Civil de Ferreries, vetllaran per la seva seguretat de la
prova.

12. CONTROL – El control de la prova estarà a càrrec de les persones
encarregades de l’organització.
13. RECLAMACIONS – Totes les reclamacions hauran d’anar dirigides a
les persones encarregades de l’organització.
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A més a més, es comptarà amb el servei d’una ambulància UVI de la
Creu Roja que compta amb metge i infermer.
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