XXXIII CURSA I MINICURSA POPULAR TONI COSTA BALANZAT
REGLAMENT
Article 1r. ORGANITZACIÓ
L’Ajuntament d’Eivissa organitza amb la direcció tècnica del Club Atletisme Pitiús les
curses pedestres:
XXXIII CURSA I MINICURSA POPULAR TONI COSTA BALANZAT
diumenge, 19 d’octubre de 2014
Article 2n. XXXIII Cursa Popular Toni Costa Balanzat
Distància: Es correrà sobre una distància de 5.450 m.
Itinerari: Sortida passeig de Vara de Rey, av. de Santa Eulària, ronda BP, E-10, ronda de
Joan XXIII, av. d’Ignasi Wallis i passeig de Vara de Rey (dues voltes).
Sortida: A les 10.30 hores.
Participació: La prova amb caràcter popular estarà oberta a qualsevol persona a
partir de la categoria juvenil (nascuts el 1998 o abans), sense distinció de sexe o
nacionalitat, estigui o no federada.
Dorsals: Tots els participants aniran proveïts del corresponent dorsal i xip, que
hauran de recollir el dia abans de la prova en el Patronat Municipal d’Esports d’
Eivissa de 17:30h a 19:30h y/o el mateix dia de la prova fins a 30 minuts abans de l’inici
de la cursa (10 hores) al passeig de Vara de Rey i s’hauran d’entregar a l’arribada.
Categories:
MASCULINA:
Juvenils: nascuts entre 1997 i 1998
Júniors: nascuts entre 1995 i 1996
Promesa: sèniors nascuts entre 1994 i 1974
Veterans A: de 40 a 44 anys complits
Veterans B: de 45 a 49 anys complits
Veterans C: de 50 a 54 anys complits
Veterans D: de 55 a 59 anys complits
Veterans E: a partir de 60 anys complits
FEMENINA:
Juvenils nascudes entre 1997 i 1998
Júniors nascudes entre 1995 i 1996
Promesa sèniors nascudes entre 1994 i 1974
Veteranes A: de 40 a 44 anys complits
Veteranes B: de 45 a 49 anys complits
Veteranes C: de 50 a 54 anys complits
Veteranes D: de 55 a 59 anys complits
Veteranes E: a partir de 60 anys complits
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Trofeus:
Es lliuraran tres trofeus als tres primers classificats en cadascuna de les categories
indicades en el punt anterior i als tres primers de la classificació general, tant
masculins com femenins.

Article 3r MINICURSA TONI COSTA BALANZAT
Categories benjamí, aleví i categoria especial
Distància: Es correrà una distància de 650 m.
Itinerari: Sortida al Pavelló des Pratet i arribada al passeig de Vara de Rey.
Sortida:
A les 10.00 hores.

Categories
Distància:
Itinerari:
Sortida:

infantil i cadet
Es correrà una distància de 1.000 m.
Sortida a la ronda de Joan XXIII i arribada al passeig de Vara de Rey.
A les 10.15 hores.

Participació: La prova amb caràcter popular estarà oberta a qualsevol persona que
pertanyi a les categories benjamí, aleví i infantil, sense distinció de sexe o nacionalitat,
estigui o no federada.
Dorsals: Tots els participants aniran proveïts del corresponent dorsal i xip, que
hauran de recollir el dia abans de la prova en el Patronat Municipal d’Esports d’
Eivissa de 17:30h a 19:30h y/o el mateix dia de la prova fins a 30 minuts abans de l’inici
de la cursa (9:30h hores) en el pavelló des Pratet i s’hauran d’entregar a l’arribada.
Categories:
MASCULINA:
Benjamí: nascuts els anys 2005 i 2006
Aleví: nascuts els anys 2003 i 2004
Infantil: nascuts els anys 2001 i 2002
Cadets: nascuts entre 1999 i 2000
FEMENINA:
Benjamí: nascudes els anys 2005 i 2006
Aleví: nascudes els anys 2003 i 2004
Infantil: nascudes els anys 2001 i 2002
Cadets: nascudes entre 1999 i 2000
Categoria especial dins de la qual estaran inclosos tots els participants de l’ADIF.
Trofeus:
Es lliuraran tres trofeus als tres primers classificats de les categories indicades en el
punt anterior.
Article 4t. DANYS
L’organització no es fa responsable dels danys tant materials com físics i morals que
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es puguin derivar de la participació en la prova, tot i que l’organització compta amb
una assegurança de responsabilitat civil.
Article 5è. COMPLIMENT DE LES INSTRUCCIONS
Totes les persones participants seguiran fidelment les instruccions i les indicacions
dels jutges, organitzadors i agents de trànsit, el seu incompliment pot ser motiu
d’exclusió.
Article 6è. REGLAMENT DE L’RFEA
Les mencionades curses es regiran pel Reglament oficial de l’RFEA per a qualsevol
conflicte o discrepància que pugui sorgir entre els atletes participants i
l’organització.
Article 7è. SERVEIS SANITARIS
Les dues curses estan cobertes per dues ambulàncies.
Article 8è. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT
La participació en qualsevol de les curses implica l’acceptació del present Reglament.
Article 9è. LLIURAMENT DE PREMIS
La competició finalitza amb l’acte de lliurament de trofeus, al qual és obligatòria
l’assistència de totes les persones classificades amb trofeu.
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