MILLA ATLÈTICA
XV TROFEU PORTOCOLOM – 2015
1. La prova es disputarà el dissabte 25 de juliol de 2015, a Portocolom
(Felanitx), a partir de les 18 hores (inscripcions a partir de les 16.30h).

Veterans i cadets/juvenils masculins podran córrer la cursa juniorpromesa i sènior masculina sense poder optar a trofeus.
Segons el nombre d’inscripcions, es podran ajuntar en una mateixa cursa
les curses d’una mateixa categoria (masculina i femenina) i/o categories
diferents.

2. Organitza i patrocina l´Ajuntament de Felanitx, patrocina BIKILA, coordina
Esport X Tu.

6. Inscripcions: al mateix circuit, a partir de les 16.30 hores. La inscripció
suposa l’acceptació de l’atleta de ser fotografiat durant la prova i la
utilització d’aquestes fotografies per a la difusió i promoció de la prova.

3. El circuit estarà situat als voltants del moll pesquer i tendrà el seu recorregut
pel carrer Pescadors. Compta amb un recorregut de 680 metres.

7. No es cronometraran les curses de la categoria pre-iniciació i iniciació.

4. A excepció de les categories pre-iniciació (1/8 milla, aproximadament 201
m.), iniciació (1/4 de milla, 402 m.) i benjamí (1/2 milla, 804´5 metres), totes
les altres hauran de fer una milla (1.609 m.), 249 m. i 2 voltes al circuit.

8. Premis:
-

5. Els horaris aproximats, categories i ordre de curses seran:
18,00 PRE-INICIACIÓ

(2009 i post.)

Femení

1/8 milla

18,05 PRE-INICIACIÓ

(2009 i post)

Masculí

1/8 milla

18,10 INICIACIÓ

(07/08)

Femení

¼ milla

18,15 INICIACIÓ

(07/08)

Masculí

¼ milla

18,20 BENJAMÍ

(05/06)

Femení

½ milla

18,30 BENJAMÍ

(05/06)

Masculí

½ milla

18,40 ALEVÍ

(03/04)

Masculí

1 milla

18,50 ALEVÍ

(03/04)

Femení

1 milla

19,00 INFANTIL

(01/02)

Femení

1 milla

19,10 INFANTIL

(01/02)

Masculí

1 milla

19,20 CADET/JUVENIL

(98/99/00)

Masculí

1 milla

(35 anys i més)

Masculí

1 milla

19,30 VETERANS

-

-

A cada una de les 18 categories establertes, trofeus al 1r, 2n, 3r i 1er
local (que no estigui entre els tres primers). S’entendran com a locals
totes aquelles persones que resideixen en el terme municipal de
Felanitx.
Premis en metàl·lic de 30 euros al guanyador de la carrera
junior/promesa - sènior masculí i a la guanyadora absoluta femenina
si milloren els rècords de la prova (4.28 sènior masculí de Guillem
Duran al 2008– 5.20 absoluta femenina de Mavi Garcia al 2011).
Aquests premis són donats per Assessoria fiscal i comptable Pere
Massutí.
Un lot de material esportiu donat per la tenda BIKILA, de l’atleta
felanitxer Toni Peña, per al primer atleta resident al municipi de
Felanitx a les curses de la categoria infantil masculí i infantil femení.

Tots els participants rebran un polo d’aigua en arribar a la meta.
El lliurament de premis es realitzarà aproximadament a les 20,00 hores.
8. Resultats: es publicaran al blog http://eicste.wordpress.com/

(A, 35-44 / B, 45-54 / C, 55-64 / D, 65 i més)
19,40 ABSOLUTA

(00 i post)

19,50 JÚNIOR/PROMESA (93-97)-SÈNIOR

Femení

1 milla

Masculí

1 milla

(Any 92 i anteriors –menors de 35 anys-)
Cada una de les curses programades correspon a una categoria excepte la
cursa de veterans que inclou quatre categories (A, 35-44 / B, 45-54 / C, 5564 / D, 65 i més) i la cursa absoluta masculina que són dues (sènior
masculina i junior/promesa i masculina).

9. L’organització decidirà sobre els casos no previstos i/o especials.
Portocolom, juliol 2015

