Diumenge, 2 de Desembre de 2012

REGLAMENT
1. La prova serà organitzada per la Comissió de Festes
de "Crist Rei" de Son Valls amb la col.laboració i
direcció tècnica del Club Joan Capó de Felanitx.

2. Patrocina l´Ajuntament de Felanitx , amb la
col.laboració d´altres entitats i particulars.

3. La cursa se celebrarà el diumenge 2 de desembre
de 2012, a partir de les 15,30 hores. Les inscripcions
es podran fer el mateix dia de la prova a partir de les
14,30 hores en el lloc de sortida i meta de totes les
curses (devora l´Església de Son Valls).
Es prega que els col.legis i clubs que vulguin
prendre-hi part amb un grup nombrós d´atletes es
posin en contacte amb Joan Pons (Tel. 971580929 –
joan_pons@terra.es) a fi d´avançar les inscripcions.

4. Hi haurà tres circuits:
A
340 metres
B
1280 metres
C
6600 metres

(asfalt)
(terra i asfalt)
(asfalt)

(05 i post.)
(05 i post.)
(03 - 04)
(03 - 04)
(01 - 02)
(01 - 02)
(99 - 00)
(99 - 00)
(96-97-98)
(98 i ant.)
(95 fins a <35 anys)
(35 a 44 anys)
(45 a 54 anys)
(55 a 64 anys)
(65 anys i més)

340 m.
680 m.
680 m.
1020 m.
1020 m.
1280 m.
1280 m.
1960 m.
3840 m.
3840 m.
6600 m.
6600 m.
6600 m.
6600 m.
6600 m.

1 volta A
2 voltes A
2 voltes A
3 voltes A
3 voltes A
1 volta B
1 volta B
2 vA + 1 v B
3 voltes B
3 voltes B
1 volta C
1 volta C
1 volta C
1 volta C
1 volta C

Segons les inscripcions hagudes i altres
circumstàncies, es podran agrupar en una mateixa
sortida diverses categories.
6. Premis:
L´Organització es compromet a donar, com a
mínim, a cada categoria, els següents:
TROFEUS
- Als primer i segon. El primer
classificat de Felanitx que no estigui dins els
dos primers també tindrà trofeu.
MEDALLES
Per als 5 següents
classificats.
ALTRES
En combinació amb el
número de dorsal es sortejaran alguns
obsequis.
7. L´Organització decidirà sobre les incidències no
previstes.
8. L´Organització no es fa responsable dels danys que
es puguin derivar de la competició, no obstant posarà
els mitjans per evitar que ocorrin.
9. Els participants accepten el present reglament.

Diumenge, 2 de Desembre de 2012 – A les 15,30

CURSA ATLÈTICA “SON VALLS”

Iniciació femení
Iniciació masculí
Benjamí femení
Benjamí masculí
Aleví femení
Aleví masculí
Infantil femení
Infantil masculí
Cadet-juvenil masculí
Absoluta femenina
Sèniors masculins
Veterans "A" masculins
Veterans "B" masculins
Veterans "C" masculins
Veterans "D" masculins

CURSA ATLÈTICA « SON VALLS » - 2012

5. Les 15 categories i distàncies a recórrer seran les
següents:

