LEROY MERLIN REGALARÁ EL DIA D E LA CARRERA A LOS
INSCRITOS UN VALE CON UN 15% DESCUENTO
El vale se entregará conjuntamente con el Dorsal
6ª CURSA BENEFICA LEROY MERLIN
REGLAMENT
Article 1. Organització. LEROY MERLIN amb la colaboracio de L'ajuntament de
Marratxí y centre comercial Alcampo, organitzan la V Cursa Benefica Leroy Merlin,
que tindrà lloc el proper 30 de octubre de 2.016 a partir de les 10.00 hores. Aquesta
prova està autoritzada per la FAIB.
Article 2. Recorregut i distància. El recorregut transcorrerà en un circuit urbà, dins al
voltant del centre comercial Alcampo; la sortida i l'arribada estaran situades a la entrada
del Leroy Merlin Marratxi. Les distàncies de la cursa seran: un recorregut de 4.2 kms
(dues voltes). i un de 10.5 kms (5 voltes). El circuit estarà senyalitzat i no estarà
completament tancat al trànsit, però estarà controlat per la Policia Local i la brigada de
Protecció Civil de Marratxí, degudament informada.
Article 3. Categories amb trofeu
· Cursa de 4.2Km: -opten a trofeu les següents categórieso
o
o

de 6 a 8 anys
de 9 a 11 anys
de 12 a 15 any

1 volta 500mtrs circuit infantil
2 voltes 1000mtrs circuit infantil
1 volta 2100 mtrs circuit general

Participació oberta a la resta de edats sense opció a trofeu ni premi
· Cursa de 10.5km: opten a trofeu les següents categóries
•
•
•

Senior masculina y femenina
veterans m40, m45, m50, m55 i mes.
veteranes w40, w45, w50, w55 i mes.

Participació oberta a la resta de edats sense opció a trofeu ni premi
Article 4. Premis . Es lliuraran obsequis als tres primers classificats de cada categoria
de nins a la carrera de 4.2km. A la Cursa de 10.2km se lliuraràn obsequis pels 3 primers
atletes classificats de categoria absoluta (3 primers classificats general) masculí i
femení .
Article 5. Horaris. Els horaris de sortida seran els següents:
A les 10.00 hores. Cursa de infantil , a les 10.30 hores Sortida Cursa de
4,2km (dues voltes) i de 10.5 kms (5 voltes). A partir de les 11 hauran
esdeveniments especials: activitat esportives; tallers infantils,
demostració de ball.

Article 6. Lliurament de dorsals. Els dorsals es lliuraran una hora abans a la mateixa
zona de sortida.
Article 7. Inscripcions i preu. Les inscripcions s'efectuen a la web www.elitechip.net
•
•

Inscripció gratuïta per als nins fins 15 anys (assegurança + dorsal).
Resta participants 5 solidaris + 3 lloguer chip blanc.

Article 8. Avituallament. L'organització aporta avituallament al punt de sortida arribada

