REGLAMENT - INFORMACIÓ DE LA XXVIII PUJADA A MONTI-SION.
13 novembre de 2011
1. La pujada a Monti-sion, és una carrera que anualment organitza
l’Ajuntament de Porreres, en collaboració amb el Club Atletisme
Porreres, l’Agrupació Cultural, l’Associació de Pares i Mares del
Collegi Verge de Monti-sion, l’Associació de Mares i Pares del Collegi
Públic Escola Nova, el Club de Bàsquet, la U.E. Porreres, la Penya
Ciclista de Porreres i el Grup de Protecció Civil de Porreres.
2. La prova es divideix en diferents categories en les quals obtindran
trofeu els tres primers classificats de cada categoria. Cada categoria
es dividirà en masculí i femení.
3. Totes les proves tindran l’arribada al santuari de Monti-sion. A la
categoria pre-iniciació, al distància serà de 100 metres. La categoria
d’iniciació, al distància serà de 500 metres. Categoria benjamí, la
distància serà de 900 m. Categoria aleví, és de 1.300 m, i la
categoria infantil la distància és de 1.800 m.
La correspondència d’anys de naixements és la que figura als cartells
informatius de la carrera.
4. A partir de la categoria cadet fins a la de veterans, partiran tots junts
de la Plaça de la Vila de Porreres a les 10.00 h. del dia de la pujada.
Els anys corresponents a cada categoria són el que figuren als
cartells.
5. Hi haurà premi especial al primer porrerenc i primera porrerenca que
arribin a Monti-sion havent iniciat la cursa a la Plaça de la Vila.
6. Hi haurà premi en metàllic pels 3 primers de la carrera absoluta
masculina i femenina (1er 60 €. 2on 40 € i 3er 25 €).
7. En cap cas es podran obtenir dos premis en metàllic o dos trofeus.
L’entrega de premis es farà una vegada acabada la carrera, en el
mateix santuari.
8. Hi haurà servei d’ambulància.
9. L’organització es reserva el dret de canviar o modificar el present
reglament en el cas que sigui necessari.

Porreres, tardor de 2011

