CURSA POPULAR "SANT AGUSTÍ 2017"
Amb l’autorització de la FAIB, sota el patrocini i organització de l´EXCM. AJUNTAMENT de
FELANITX, la coordinació de Esport X Tu i el patrocini la botiga “De Cap A Peus”, amb motiu
de les Festes de Sant Agustí, es convoca la 38a "CURSA POPULAR SANT AGUSTÍ" d’acord
amb el següent reglament.

REGLAMENT
DATA: 18 d’agost de 2017 (divendres), a partir de les 17 hores.
PROGRAMA:
Prova Hora apr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

17,00
17,05
17,10
17,15
17,20
17,30
17,40
17,50
17,50
18,00

10 18,15

Categoria

Edat

Pre-iniciació femení
Pre-iniciació masculí
Iniciació femení
Iniciació masculí
Benjamí femení
Benjamí masculí
Aleví femení
Aleví masculí
Infantil femení
Infantil masculí

11 i post.
11 i post.
09 - 10
09 - 10
07 - 08
07 - 08
05 - 06
05 - 06
03 - 04
03 - 04

Distància
250 m.
250 m.
500 m.
500 m.
1000 m.
1000 m.
1500 m.
2000 m.
2000 m.
2500 m.

(1 volta Pl. Esp.)
(1 volta Pl. Esp.)
(1 volta petita)
(1 volta petita)
(2 voltes petites)
(2 voltes petites)
(3 voltes petites)
(4 voltes petites)
(4 voltes petites)
(5 voltes petites)

MARXA ATLÈTICA (Sortida de totes les categories juntes)
- Benjamí femení
- Benjamí masculí
- Alevins femení
- Alevins masculí
- Infantil femení
- Infantil masculí
- Absoluta femení
- Absoluta masculí

08 i post.
08 i post.
06 - 07
06 - 07
04 - 05
04 - 05
03 i anter.
03 i anter.

1000 m.
1000 m.
1000 m.
2000 m.
2000 m.
2000 m.
2000 m.
3000 m.

(2 voltes petites)
(2 voltes petites)
(2 voltes petites
(4 voltes petites)
(4 voltes petites)
(4 voltes petites)
(4 voltes petites)
(6 voltes petites)

11

18,40

Sènior femenina
Veteranes Femenina
Juvenil masculí
Veterans masculins «C »
Veterans masculins «D»

02 i ant. < 35 anys 3100 m
35 anys o més
(2 voltes grans)
00 - 01 - 02
de 55 a 64 anys
de 65 i més anys

12

19,00

Veterans masculins "A"
Veterans masculins "B"
Sèniors masculí
Sènior local masculí

de 35 a 44 anys
5150 m
de 45 a 54 anys
(2v. Pl Esp + 3v. grans)
99 fins a <35 anys
Ídem.

El lloc de concentració d´atletes, la sortida i la meta per a totes les proves, seran els habituals a
la Plaça d´Espanya.
RECORREGUTS:
Les dues categories pre-iniciació (nº 1 i 2), realitzaran una volta a la Plaça d´Espanya de 250m.
Les proves des de la n. 3 fins a la n. 10 faran el circuit de 500 m. que s´indica al plànol (volta
petita). Les restants proves (11 i 12) aniran pel circuit de 1550 m (volta gran), també indicat al
plànol.
Volta Gran: surt de Plaça
d´Espanya i segueix per C/ de Ses
Eres,
C/ Soledat, C/ den Soler,
C/ Son Morei, Pl. de Sa Font de
Santa Margalida, C/ 31 de Març,
Pl. d’Espanya, C/ de S’Abeurador,
C/ Nunyo Sanç, C/ Dels Horts,
C/ Pare Aulí, C/ Costa i Llobera i
Pl. Espanya).

Volta petita: Surt de Plaça
d’Espanya, segueix pel C/ 31 de
Març fins a Pl. de Sa Font de
Santa Margalida i torna pel mateix
C/ 31 de Març.

ARRIBADA/
SORTTIDA

INSCRIPCIONS:
1. Inscripcions: on-line a ww

Volta petita 500m

Volta gran 1550m

INSCRIPCIONS:
Hi ha dues modalitats d’inscripció:
• Inscripcions on-line a www.eicste.wordpress.com. Una vegada inscrit només haureu de
recollir el dorsal en el lloc assignat el dia de la cursa, agilitzant així el procés. Se sortejarà
un val de 50€ de la botiga DE CAP A PEUS entre tots aquells inscrits on-line que
recullin el dorsal i participin de la cursa.
• Presencialment el dia de la competició, a la Secretaria de la prova (Plaça d’Espanya) i a
partir de les 15.30h i fins 15 min. abans de la sortida de la cursa corresponent.
PREMIS I TROFEUS
- Medalles per a tots els participants
CURSA
- Trofeu als tres primers de cada categoria.
- Trofeu al primer classificat local de totes les categories. Si el primer local ja tingués trofeu, el
premi passaria al següent classificat de tot el terme municipal de Felanitx.
- A més, a la prova de sèniors masculins, trofeu al primer classificat dels anys 98/99 (júnior) i
un altre al primer dels anys 95/96/97 (promesa). També tindran trofeu els 3 primers atletes
locals.
MARXA
- Trofeu als tres primers i al primer local de la categoria absoluta masculina (3000 m.) i
femenina (2000 m.)
- Trofeu al primer classificat de cada una de la resta de categories (benjamí, aleví i infantil, en
categories masculina i femenina).
Els trofeus es lliuraran en acabar la jornada atlètica (aproximadament a les 19,45h).
NOTES COMPLEMENTÀRIES
- L´Organització no es fa responsable dels danys morals o materials que puguin patir els
participants, abans, durant o com a conseqüència de la seva participació a la prova. No obstant
això, procurarà posar els mitjans per tal d’evitar-los.
- La inscripció suposa l’acceptació de l’atleta de ser fotografiat durant la prova i la utilització
d’aquestes fotografies per a la difusió i promoció de la prova.
- L´Organització podrà exigir als participants documentació que acrediti les seves
personalitat i edat.
- Les proves de les categories pre-iniciació i iniciació no es cronometraran.
- Qualsevol cas no previst en el present reglament els resoldrà únicament l´Organització
que, a més, podrà introduir-hi modificacions, si els circumstàncies així ho aconsellen.
Felanitx, Agost de 2017

