VI Cursa Popular Eivissa Patrimoni De La
Humanitat – Gran Premi Redexis Gas
EIVISSA, 27 DE DESEMBRE DE 2015

REGLAMENT

Article 1r. ORGANITZACIÓ

1.1

L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular d'Eivissa organitzen amb el
suport tècnic del Club Atletisme Pitiús la cursa pedestre denominada:
CURSA POPULAR EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT
Diumenge 27 de desembre de 2015

Article 2n. Cursa Popular Eivissa Patrimoni de la Humanitat
2.1

Constarà d'una única cursa:

HORA: 10:30 HORES .
CATEGORIES: des de Juvenils fins a veterans(es).

DISTÀNCIA: 2 voltes a un circuit de 50000m = 10.000 metres en total.)

SORTIDA: Calçada Nord del P.Vara de Rey a l'alçada de la farmàcia i a continuació:
Bartomeu Ramón i Tur – Calçada Sud de Vara de Rey - Joan Xicó – Reina Sofia – Portal Nou –
Plaça del Sol – Sant Antoni – Sta Creu – Plaça de Vila – Rastrillo – Mestre Mayans – Mare de Déu
– Andanes del Port – Av. Sta Eulàlia – Joan Carles I - Joan Daifa – 8 d'Agost – Av.Sta Eulàlia –Bar
Marisol - Bisbe Cardona – Bisbe Torres – Calçada Sud Vara de Rey i des d'aqui una segona
pujada al Portal Nou passant per Joan Xicó per a completar una segona volta al circuit.
ARRIBADA: Calçada Sud de Vara de Rey, a l'alçada del carrer Vicent Cuervo.
(veure plano adjunt).

2.2

Avituallament: En el Km. 5, al pas per meta, completada la primera volta.

2.3

Participació: La prova estarà oberta a qualsevol persona sense distinció de
sexe o nacionalitat, siguin o no federades, sempre que siguin d'alguna de les categories
o grups d'edat que es relacionen més abaix.

2.4

Inscripcions: www.elitechip.net, abans del dia 26 de desembre de 2015.

2.5 Dorsals: Tots els participants hauran de córrer amb el seu corresponent dorsal
col·locat en el pit, i el xip cordat a la sabatilla.
Dorsals i xips es recolliran EL DIA 26 DE DESEMBRE A LA PISCINA DE CAN MISSES
entre LES 11.00 I LES 12.30 HORES i a Vara de Rey , des d'una hora abans de la
sortida. Els primers 300 corredors que retirin els seu dorsal i xip rebran de regal
una samarreta commemorativa.
2.6 Categories:

MASCULINA:
Veterans “A”
Veterans “B”
Veterans “C”
Veterans “D”
Promesa-Sènior (Unific)
Júnior
Juvenil

De 40 a 44 anys complits a.i.
De 45 a 49 anys complits a.i.
De 50 a 54 anys complits a.i.
De 55 a 59 anys complits o més
Nascuts entre 1976 i 1996 a.i.
Nascuts els anys 1997 i 1998
Nascuts els anys 1999 i 2000

FEMENINA:
Veteranes “A”
Veteranes “B”
Veteranes “C”

De 40 a 44 anys complits a.i.
De 45 a 49 anys complits a.i.
De 50 a 54 anys complits a.i.

Veteranes “D”
Promesa-Sènior (Unificats)
Júnior
Juvenil

2.7

De 55 a 59 anys complits o més
Nascudes entre 1976 i 1996 a.i.
Nascudes els anys 1997 i 1998
Nascudes els anys 1999 i 2000

Premis i regals:
2.7.1Trofeus: Es lliuraran tres trofeus als tres primers classificats en cadascuna de les
categories indicades en l’anterior punt i als tres primers classificats de la general, acte al
qual és obligatòria l’assistència de tots el classificats i classificades amb premi.
Els primers 300 corredors que retirin els seu dorsal i xip rebran de regal una
samarreta commemorativa.

Article 3r. DANYS.
L’organització no es fa responsable dels danys tant materials com físics i morals, que es
puguin derivar de la participació en la prova tot i que l’organització compta amb una
assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.

Article 4t. COMPLIMENT DE LES INSTRUCCIONS.
Tots els participants seguiran fidelment les instruccions i les indicacions del jutges,
organitzadors i agents de trànsit, el seu incompliment pot ser motiu d’exclusió.

Article 5è. REGLAMENT DE LA RFEA
La cursa es regirà pel Reglament Oficial de la RFEA per a qualsevol conflicte o
discrepància que pugui sorgir entre els atletes participants i l’organització.
Article 6è. SERVEIS SANITARIS.
La cursa comptarà amb dues ambulàncies, una d'elles medicalitzada.
Article 7è. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT
La participació en aquesta cursa implica l’acceptació del present Reglament.

