2ª CURSA POPULAR
BADIA DE CALA MILLOR 2010
FESTES DEL TURISTA / FIESTAS DEL TURISTA / TOURIST FESTIVITIES / TOURISTENFEST

Diumenge, 26 de Setembre de 2010 a les 10:30 h
INSCRIPCIÓ:
www.elitechip.net
Espai Centre de Fitness 971 568 699
Oficines d´informació turística Cala Millor, Cala Bona i Son Servera
Preu: 6 € + 3 € lloguer de xip
CATEGORIES:
* SENIOR MASCULI I FEMENI - 16 a 34 anys
* VETERANS 35 MASCULI I FEMENI - 35 a 39 anys
* VETERANS 40 MASCULI I FEMENI - 40 a 49 anys
* VETERANS 50 MASCULI I FEMENI - + 50 anys
INFORMACIO:
www.elitechip.net
Espai centre de fitness. tel. 971 568 699
PREMIS:
1r, 2n i 3r de cada categoria , trofeu
Samarreta de la cursa.
NOTA:
El sistema de cronometratge sera amb xip (elitechip)

BASES 2ª CURSA POPULAR BADIA DE CALA MILLOR
2010
REGLAMENT DE CARRERA
ART. 1. ORGANITZACIÓ - Exercici i Moviment, S.L., Els Ajuntaments de Son Servera i de Sant
Llorenç des Cardassar, organitzen la 2ª Cursa Popular Badia de Cala Millor, que tindrà lloc
diumenge, dia 26 de Setembre de 2010 a les 10.30 h.
ART. 2. TIPUS DE COMPETICIÓ – La competició es durà a terme d´acord amb la normativa de ruta
de la Federació d´Atletisme de les Illes Balears per a la temporada 2009/2010.
ART.3. RECORREGUT – El recorregut es farà pel passeig Marítim de Cala Millor – Cala Bona i per la
Punta de N´Amer, i la sortida i l´arribada estaran situades a la Plaça Eureka de Cala Millor. Aquest
consistirà en un circuit d´uns 11.000 metres i s´haurà de fer una volta al circuït situat a la Badia
de Cala Millor.
ART.4. CATEGORIES - Les categories serán les següents:
* SENIOR MASCULI I FEMENI - 16 a 34 anys
* VETERANS 35 MASCULI I FEMENI - 35 a 39 anys
* VETERANS 40 MASCULI I FEMENI - 40 a 49 anys
* VETERANS 50 MASCULI I FEMENI - + 50 anys
ART.5. CLASSIFICACIONS – S´estableixen les classificacions per categorías, que determinarán els
guanyador de cada categoría per ordre d´arribada a meta.
ART.6. – HORARI – La sortida de la cursa será a les 10.30 h, a la plaça Eureka de Cala Millor.
ART.7. – LLIURAMENT DE DORSALS – El lliurament de dorsals s´efectuarà , diumenge 26 de
Setembre, d´9.00 a 10.15 hores a l´estand habilitat situat a la plaça Eureka de Cala Millor.
ART. 8. – INSCRIPCIONS – Les inscripcions a la cursa es podrán realitzar a través de la página web:
www.elitechip.net , a les oficines d´informació turística de Cala Millor i Cala Bona i a Espai centre
de fitness de Son Servera Tel.: 971 568 699. També es podrá realitzar l´inscripció a la prova el
mateix día de la cursa a l´estand habilitat situat a la plaça Eureka de Cala Millor, fins a 15 minuts
abans de la sortida.
ART. 9. – PREU – El preu de l´inscripció és de 6 €. + Lloguer de Xip 3 € (pels atletes que no tenguin
en propietat un xip groc de ChampionChip).
ART. 10 -TROFEUS, OBSEQUIS - Hi haurà trofeu per als tres primers classificats de cada categoria.
En el moment de retirar el dorsal els participants seran obsequiats amb una samarreta i altres
regals.
ART. 11 – SEGURETAT – La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats competents
(Policia Local de Son Servera, Policia Local de Sant Llorenç des Cardassar i Cos de Protecció Civil
de Son Servera) i pel servei de seguretat de l´organització. La prova contará amb un servei
d´ambulància situat a la Plaça Eureka de Cala Millor.
ART. 12 CONTROL – El control de la prova estarà a càrrec del jutge delegat de la RFEA i del Comité
de Jutges de la FAIB, que serán els encarregats de dur a terme el control i les classificacions. El
control dels resultat es farà mitjançant el sistema de cronometratge amb xip. (elitechip
cronometratge esportiu).
ART. 13 RECLAMACIONS – Les reclamacions han d´anar adreçades al jutge àrbitre de la prova, per
escrit dins els 30 minuts següents a partir de la publicació oficial dels resultats i han d´anar
acompanyades d´un pagament de 100 euros. En el cas que la reclamació sigui justa, la persona
reclamant recuperarà l´import

