CONDICIONS GENERALS
Article 1. L’organització té la potestat de desqualificar o expulsar qualsevol participant que falsifiqui
dades sobre la seva identitat, no completi el recorregut o tengui alguna conducta poc esportiva.
Article 2. Les persones participants han de facilitar la seva identificació a l’organització sempre que
aquesta així ho sol·liciti.
Article 3. No es permetrà que cap participant tengui accés a la cursa sense el corresponent dorsal o
sense haver fet la seva inscripció correctament.
Article 4. Les persones participants es consideren a si mateixes aptes en tots els sentits, per formar
part de la competició.
Article 5. L’organització declina qualsevol responsabilitat per danys morals, físics o materials que
puguin patir les i els participants; això no obstant, vetllarà per la seguretat de la prova.
Article 6. Aquestes normes es fan públiques amb caràcter provisional i, per tant, poden ser
modificades per l’organització. Aquesta comunicarà qualsevol modificació a totes les persones
participants abans de l’inici de la competició.
Article 7. La prova comptarà amb l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents per a totes les
persones que hi participin.
Article 8. Tot el que no consta en aquesta normativa es regirà per les normes de competició de la FAIB,
RFEA i IAAF per a la present temporada, així com per tot el que estigui regulat per instàncies superiors.
L’organització no es fa responsable dels accidents i perjudicis morals i/o materials que puguin patir les
persones participants i espectadores abans, durant o després de la prova. Tot el que no estigui
especificat en aquesta normativa serà resolt per l’organització.
Article 9. El simple fet d’estar inscrit/a i prendre part en la prova implica la total acceptació d’aquestes
normes, així com d’altres disposicions que l’organització pugui determinar per qualsevol causa.
L’organització no es fa responsable de les situacions o actuacions que puguin succeir fora de la seva
competència o de les que no sigui directament responsable.
Article 10. El mal temps no serà obstacle per a la realització de la carrera, tot i que l’organització es
reserva el dret a suspendre-la.

REGLAMENT DE LA CURSA DE 10 km I DE 3 km
Article 1
Organització
La Conselleria de Turisme i Esports, conjuntament amb Palma Fitness i Correcaminos, organitza la I
Cursa per a la Dona Palma Fitness, que tindrà lloc el proper 22 de gener de 2012, a les 10.30 hores.
Aquesta prova està autoritzada per la FAIB.
Article 2
Distància
Les distàncies de la cursa popular seran de 3 km o de 10 km.
Article 3

Recorregut
El recorregut transcorrerà en un circuit urbà pel nucli antic; la sortida i la meta estaran situades al
Palma Arena. Hi haurà dos recorreguts: un de 3 km i un altre de 10 km. En la meta s’ubicarà la zona de
serveis (guarda-roba, serveis, bar, etc.) El circuit estarà completament tancat al trànsit i senyalitzat
amb cons i cinta.
Article 4
Categories
Les categories de la cursa de 10 km, tant femenines com masculines, són les següents:
- Absoluta, sènior fins a 39 anys, més de 40 anys (40-49), més de 50 anys (50-59) i més de 60 anys.
- Discapacitats amb cadira de rodes i a peu. Aquesta categoria realitza el recorregut de 10km.
- Mixta per equips. Cada equip ha d’estar compost per una persona amb discapacitat i una persona
sense discapacitat. Aquesta categoria fa el recorregut de 3km i s’ha de realitzar de manera conjunta.
- Categoria marxa nòrdica absoluta.
Una categoria es considerarà formada quan hi hagi una inscripció major de 3 atletes per categoria;
quan una categoria estigui formada per un nombre inferior a 3 atletes, aquesta passarà a formar part
de la categoria d’inferior edat, mai d’edat superior.
A la cursa de 3 km, no hi ha categories. S’hi pot participar sense cap límit d’edat, ja que la carrera està
oberta a tothom, especialment a les famílies i als nins i nines menors acompanyats.
Article 5
Edat mínima
L’edat mínima per participar a la cursa de 10km serà de 16 anys complerts el mateix dia de la prova.
Per a la cursa de 3 km no hi ha límit d’edat.
Article 6
Classificacions
S’estableixen les classificacions següents: una general absoluta i una altra per categories, que
determinaran els guanyadors de cada categoria per ordre d’arribada a la meta.
Article 7
Horari
L’horari de sortida serà a les 10.30 h en la carrera de 10 km i el temps màxim per fer el recorregut serà
d’1 hora i 30 minuts. La sortida de la cursa de 3 km serà a les 10.35 h i el temps màxim serà d’1 hora.

Article 8
Lliurament de dorsals
El lliurament de dorsals i xips per a les persones inscrites a la cursa de 10 km s’efectuarà dissabte dia
21 de gener, de 19.00 h a 21.00 h, al Palma Arena, o el mateix dia de la cursa de 9.00 h a 10.00 h. En
el cas de les persones que s’inscriguin a la cursa de 3 km, se’ls donarà el dorsal en el mateix moment de
la inscripció.
Article 9
Inscripcions
9.1. Termini

Les inscripcions s’han de fer abans del dijous 19 de gener de 2012, a les 17.00 hores.
— 10 km: les inscripcions s’efectuen a través de Elitechip <http://www.elitechip.net>
— 3 km: les inscripcions es realitzen als centres El Corte Inglés de les avingudes i de Jaume III, a la
planta d’esports.
9. 2. Preu
El preu de la inscripció és de 3 € per a la cursa de 3 km i de 5 € per a la cursa de 10 km.
Els beneficis aniran destinats a l’Associació Balear contra el Càncer.
9. 3. Inscripcions fora de termini
En el cas que quedin places disponibles el dia de la cursa, podran formalitzar la inscripció de 9.00 a
10.00 h al Palma Arena.
El preu de la inscripció fora de termini és de 5 € pera la cursa de 3 km i de 10 € per a la cursa de 10
km.
9.4 . Forma de pagament
10 km: el pagament es fa en línia, amb targeta de crèdit, en el mateix moment en què s’efectua la
inscripció.
3 km: el pagament es pot fer en efectiu, amb targeta de crèdit o targeta de compra d’El Corte Inglés en
el mateix moment en què es realitza la inscripció.
En el cas que es faci una inscripció i no es pugui participar, l’organització NO en retorna l’import.
Article 10
Trofeus, obsequis i sorteig de regals
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3 km: hi haurà obsequis per a tots els participants, bossa de la cursa i samarreta.
Els premis no són acumulatius.
En acabar la carrera es realitzarà un sorteig en què participaran les persones inscrites i les que hagin
adquirit el dorsal 0.
Tots els participants que finalitzin la cursa podran passar a recollir la samarreta i la bossa mostrant el
dorsal. En el cas de les persones que hagin llogat un xip, hauran de lliurar-lo per rebre la samarreta i el
dorsal.
Article 11
Seguretat
La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats competents (Policia Local, Mobilitat) i pel
servei de seguretat de l’organització. La prova comptarà amb dues ambulàncies amb metge situades al
llarg del seu recorregut.
Article 12
Control
El control de la prova estarà a càrrec del comitè de jutges de la FAIB, que seran els encarregats del
control i les classificacions. El control de resultats es realitzarà mitjançant el sistema de

ChampionChip.
Article 13
Reclamacions
Les reclamacions hauran de ser fetes verbalment al jutge àrbitre, no més tard de 30 minuts després de
comunicar oficialment els resultats. Si són desestimades per aquest, es podrà presentar una reclamació
per escrit, acompanyada d’un dipòsit de 60 €, al Jurat d’Apel·lació.
El mal temps no serà obstacle per a la realització de la cursa, si bé l’organització es reserva el dret a
suspendre-la.

