IIICURSA POPULAR PACTE PALMA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2010.
BASES.
ORGANITZA:
L’Ajuntament de Palma i l’Institut Municipal de l’Esport amb la col·laboració de l’Institut Balear de la Dona,
el Consell de Mallorca, la CAM, , C&A i la Federació d’Atletisme de les Illes Balears organitzen la IIICursa
Popular Pacte Palma contra la Violència de Gènere 2010, el diumenge 21 de novembre.
La Cursa vol ser un espai de participació ciutadana que mantindrà un caire esportiu per a totes aquelles
persones que vulguin córrer i un caire popular per a les que vulguin fer una passejada, o una colcada en
bicicleta “en família”, expressant així el seu rebuig contra la violència de gènere..
INSCRIPCIONS I RECOLLIDA DE DORSALS:
Les inscripcions són gratuïtes, i podran inscriure’s a la Cursa totes les persones que ho desitgin, sense
mínim ni límit d’edat i independentment de les seves condicions físiques, ja que el caràcter de la prova és
obertament popular. Es recomana que els infants menors de 10 anys vagin acompanyats per persones adultes.
Inscripcions per web:
Les inscripcions podran realitzar-se a través de la pàgina web www.pactepalma.com del 20 d’octubre al
18 de novembre omplint un formulari amb un correu electrònic de referència. Les persones que facin la
inscripció per web, tindran una camiseta ( fins a esgotar existències) i dorsal que podran recollir, entregant un
resguard que se’ls enviarà per @, a les oficines de l’IME de Son Moix de 8 a15h, o al Centre Flassaders (c/
Ferreria, 10 de Palma) de 9 a21h.,de dilluns a divendres fins el 18 de novembre.
Inscripcions en el lloc de sortida:
Les inscripcions també podran fer-se el mateix dia de la Cursa al punt de sortida a partir de les 10h. Les
persones que s’inscriguin el mateix diumenge, només tindran el dorsal.
RECORREGUT:
El recorregut serà de 2’5 km. El punt de sortida serà la Plaça de Cort, continuant per Antoni Maura –
Born – Unió – Rambles – Oms – Sant Miquel – Plaça Major i finalitzant de nou a la Plaça de Cort. Els actes
s’iniciaran a les 11’45h i la Cursa a les 12’10h.
SORTIDA:
Hi haurà animació de gegants i gegantes, caparrots, música popular, percussió i jocs infantils. Les corredores i
corredors prendran la sortida davant la resta de participants.
ARRIBADA:
A l’arribada totes les persones participants rebran una ampolleta d’aigua, i podran participar de l’acte
d’entrega de premis, reconeixement del Pacte Palma Contra la Violència de Gènere, i sorteig.
PREMIS:
Les tres primeres dones corredores i els tres primers homes corredors que arribin a la meta, rebran un
diploma i obsequi. A més, totes les persones inscrites a la Cursa participaran amb el seu número de dorsal a un
sorteig que es realitzarà en finalitzar el recorregut.
SERVEIS MÈDICS, AMBULÀNCIES I SEGURETAT:
Totes les persones participants estaran cobertes a la prova per una assegurança d’assistència mèdica
per les lesions que es puguin produir a conseqüència de la seva participació; i una altra assegurança de
responsabilitat civil. Hi haurà serveis mèdics i ambulàncies assistencials de CREU ROJA a distints punts del
recorregut.
La Policia Local de Palma serà la responsable de vetllar per la seguretat de les persones participants
durant el recorregut.

CLASSIFICACIONS:
El Comitè de Jutges de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears tindrà la competència en el control
de les classificacions d’arribada a meta de les tres primeres dones corredores i els tres primers homes
corredors. Les camisetes de la III Cursa i els dorsals hauran de ser visibles en tot moment durant el recorregut.
GUARDA-ROBA:
A la Plaça de Cort s’hi instal·larà un servei de guarda-roba on les persones participants a la cursa podran
deixar les seves bosses i pertinences.

