REGLAMENT DE LA PROVA

1.-L’àrea d’esports de l’Ajuntament de Llubí, organitza la “XXXIII Cursa Popular
Sant Feliu 2013 – 3er Memorial Miquel Vidal” amb un recorregut de 5.100m. en
el casc urbà del municipi de Llubí. La sortida de la prova té lloc a davant el
Teatre Municipal i finalitza en el mateix lloc.
2.- Poden participar-hi totes les persones que ho desitgin, depenent dels límits
d’edat que s’estipulin a les categories. L’organització podrà exigir, en qualsevol
moment, justificant de la data de naixement als atletes participants.
3.- El control tècnic correrà a càrrec dels jutges de la Federació Balear
d’Atletisme. Els participants tenen l’obligació de complir les normes establertes
per l’organització.

4.- Les categories són les següents:
CURSA

HORA

METRES

TROFEUS

18’10 h

CATEGORIA
Nines fins 4 anys

1ª

50

5 + medalles

2ª

18’13 h

Nins fins 4 anys

50

5 + medalles

3ª

18’16 h

Nines 5 i 6 anys

100

5 + medalles

4ª

18’19 h

Nins 5 i 6 anys

100

5 + medalles

5ª

18’22 h

Nines 7 i 8 anys

150

5 + medalles

6ª

18’25 h

Nins 7 i 8 anys

150

5 + medalles

7ª

18’28 h

Nines 9 i 10 anys

200

5 + medalles

8ª

18’31 h

Nins 9 i 10 anys

200

5 + medalles

9ª

18.34 h

Nins i nines 11 i 12 anys

200

5+5 + medalles

10ª

18’38 h

Nins i nines 13 i 14 anys

500

5+5 + medalles

11ª

18’45 h

Nins i Nines de 15,16 i 17 anys

1.100

3+3

12ª

19’00 h

Llubineres de 18 a 39 anys

5.500

3

Sènior femení de 18 a 39 anys

5.500

3

Veterans general femení
de 40 a 49 anys

5.500

3

Veterans general femení de
més de 50 anys

5.500

3

Llubiners masculí de 18 a 39
anys.

5.500

3

Veterans locals masculí de 40
a 49 anys.

5.500

3

Veterans locals masculí de
més de 50 anys.
Sènior masculí de 18 a 39 anys

5.500

3

5.500

3

Veterans M40 (40 a 44 anys)

5.500

3

Veterans M45 (45 a 49 anys)

5.500

3

Veterans M50 (50 a 54 anys)

5.500

3

Veterans M55 (55 a 59 anys)

5.500

3

Veterans M60 (més de 60anys)

5.500

3

VI Edició CANICROSS

2.200

3

13ª

19.35h

5.- L’organització no es fa responsable dels d’anys morals o materials dels
participants, abans, durant i després de la prova. La cursa està inclosa dins
l’assegurança de Responsabilitat Civil.
L’organització posa al servei dels corredors el servei sanitari (ambulància).
6.- El circuit estarà tallat al trànsit i en tot moment estarà vigilat per la policia
local, els voluntaris de protecció de civil i els organitzadors de la prova.
7.-Hi haurà trofeus pels 5 primers classificats (de la 1ª cursa fins a la 10ª
cursa). A les demès categories hi haurà trofeus pels 3 primers classificats (de la
11ª cursa fins a la 13ª cursa).
8.- Tots els interessats fins a 17 anys poden inscriure’s gratuïtament de les
17.00h a les 18.00h el mateix dia de la cursa, davant el teatre.

A partir dels 18 anys les inscripcions només es poden fer a través de ELITE
CHIP(www.elitechip.net) fins el 31 de juliol o el mateix dia de la cursa al lloc
habilitat per inscripcions (davant el teatre), i la quota a pagar es de 5 €.
El cronometratge es realitzarà mitjançant chip, si no es disposa de chip propi es
pot llogar amb un cost addicional de 2 €.
9.- Tots els corredors en inscriure’s a la prova, accepten el reglament, en cas
de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.
10.- Hi haurà un zona d’avituallament a la zona de meta, el qual estarà proveït
de refrescs i fruites per a tots els participants.

ITINERARI

Cada volta completa a l’itinerari és aproximadament de 1.100 metres.

PREMIS
* 108 trofeus i medalles a repartir entre totes les categories.
* Camisetes per a tots els participants que acabin la cursa, donades per
Conserves Rosselló
* La família Perelló-Contesti dóna un trofeu de plata, valorat en 400 € per la
categoria Sènior a l’atleta que guanyi la cursa dos anys consecutius o tres
alterns, a partir de 1992.
* Premi especial “Ajuntament de Llubí” de 150€ al corredor de categoria Sènior
que superi la marca de Guillem Duran 15’ 14” guanyador de l’any 2011.
* En acabar la cursa, es sortejaran dos lots de productes “Conserves Rosselló”,
entre tots els inscrits, amb el numero de dorsal).

