NORMATIVA
Recorregut
El recorregut consisteix en un circuit d’ 1,3 quilòmetres pels carrers del Pont
d’Inca. Cada categoria tindrà assignat un nombre de voltes, aquest és el
següent:
Benjamins: 1 volta (1,3 km).
Alevins: 2 voltes (2,6 km).
Infantils: 2 voltes (2,6 km).
Cadets: 3 voltes (3,9 km).
Juvenils i Juniors: 4 voltes (5,2 km).
Promesa i Senior: 4 voltes (5,2 km).
Veterans: 4 voltes (5,2 km).
Horaris
La cursa tindrà lloc dia 2 de febrer a la plaça de l’esglesia d’es Pont d’Inca.
La repartida de Dorsals es farà a partir de les 9.00 i els horaris de la cursa
seran els següents:
Sortida Benjamins, Alevins, Infantils: 10.00
Sortida Cadets, Juvenils i Juniors, Promesa i Senior i Veterans: 11.00
Tancament de la cursa: 12.30.
Entrega de Premis: 13.00.
Inscripció.
- La inscripció es durà a terme a la secretaria del Club d’Esplai Utopia
Jovent (C. Sta Catalina Thomas, Es Pont d’Inca. Horari: De dilluns a dijous
de 17.00 a 19.00.)
-

El preu de la inscripció és de 5 € per a totes les categories i inclou
assegurança, avituallaments, dorsal i samarreta commemorativa.
Es pot trobar més informació a www.esplaiutopia.com o enviant un
correu a secretaria@utopiajovent,com

Normes d’Inscripció.

Tots els participants han de complir els següents requisits per a inscriure’s
en la cursa:

-

La organització es reserva el dret d’admissió dels participants.

-

Cada participant s’ha d’inscriure a la categoria que li pertoqui segons la
seva edat.

-

Tots els participants s’han de comprometre a complir les normes de
participació.

Normes de Participació.
Tots els participants han de complir els següents requisits per a participar
de la cursa.

-

No es toleraran actituds antiesportives, la organització pot expulsar als
corredors que actuïn en contra de l’esperit de la cursa.

-

Només poden rebre un premi aquells que acabin la cursa.

-

La organització pot aplaçar la cursa en cas de
meteorològiques adverses o altres tipus de contratemps.

-

Els participants que no facin cas de les instruccions de la organització
durant la cursa seran expulsats.

-

Els participants que no compleixin les normes de participació seran
expulsats.

-

Els participants hauran de portar el dorsal sempre completament visible.

condicions

Premis
S’entregaran premis als tres primers classificats de cada categoria tant
masculina com femenina. Tots els premiats tindran, a part del trofeu, un regal
especial dels patrocinadors.
Tots els participants que participin de la cursa seran obsequiats amb una
samarreta commemorativa.

