
IX CURSA POPULAR 10 KM S’HOSTAL DE 
MONTUIRI I CAMPIONAT DE BALEARS. CURSA 

POPULAR DE 4 KM. 
6 DE DESEMBRE DE 2022  

 

Reglament: 
 

Art. 1. Organització. – El Club Atletisme Montuïri juntament amb el Bar- Restaurant 

s’Hostal i la Federació d’Atletisme de les Illes Balears, que tindrà lloc el dia 6 de 

desembre de 2022 a partir de les 9:30 hores. 

Art. 2.‐ Horaris y distancies. Aquesta edició es durà a terme una prova de 10 

km(Circuit homologat per la Real Federación Española de Atletismo), una de 4 km i 

carreres infantils. 

Carreres Infantils:  

• 9:30 h. Nascuts al 2019 o abans (distancia de 50 metres)  

• 9:35 h. Nascuts al 2017 i 2018 (distancia de 100 metres) 

• 9:40 h. Nascuts al 2015 i 2016 (distancia de 300 metres) 

• 9:45 h. Nascuts al 2013 i 2014 (distancia de 600 metres) 

• 9:55 h. Nascuts al 2011 i 2012 (distancia de 900 metres) 

• 10.05 h. Nascuts al 2009 i 2010 (distancia de 1200 metres) 

 

Cursa Popular de 4 km: masculí i femení a les 11:00 h. 

Categories Masculines i femenines sub16, sub18, absoluta masculina i femenina així 
com categoria local masculina i femenina.  

Prova absoluta 10km (Campionat de Balears i Popular), masculí i femení a les 11:00 
h.  

Categoria femenina i masculina: 

• Absoluta 

• Sub20 

• Sub23 

• Veterans: 35 anys a 39  

• Veterans: 40 anys a 44  

• Veterans: 45 anys a 49  

• Veterans: 50 anys a 54 

• Veterans: 55 anys a 59 

• Veterans: 60 anys a 64 

• Veterans: 65 anys a 69 anys 



• Veterans: 70 a 74 anys 

• Veterans: 75 a 79 anys 

• Veterans: majors 80 anys 

• Categoria Local 

 

Premis pels tres primers classificats de cada categoria excepte els del Campionat de 
les Illes Balears de 10 km que serà a càrrec de la Federació d’Atletisme de les Illes 
Balears.  

Es considerà constituïda una categoria quan hi hagi 3 inscrits o més, en cas contrari 
s’acumularia a un altre categoria. 

Art.3.‐ Recorregut. ‐  

Carreres Infantils: al mateix carrer on està ubicat el Bar Restaurant s’ Hostal, C/ 

Carrer Constitució. 

La cursa absoluta tendra Sortida i Arribada just al davant del Bar- Restaurant s’ 

Hostal. 

10 Km – carrer Constitució, carrer de Palma, carrer Bonavista, Ma-3200, camí Ses 

Donades, camí Son Manera, Ma-3221, Ma-3230, Ma-3200, Ma-3201 i novament 

carrer Constitució. 

4 km – carrer Constitució, carrer de Palma, carrer Bonavista, Ma-3200, camí Ses 

Donades, Camí Son Pastor, Ma-3200, Camí de s’Amarador, Ma-3201 i novament 

carrer constitució. 

Art. 4.‐ Avituallament. –  

A la distància de 10 km, avituallament els 5,2 km i la meta.  

La distància de 4 km, avituallament a la meta. 

Art. 5.‐ Edat Mínima. ‐ L’ edat mínima per participa a la cursa absoluta de 10km serà 

de 18 anys complits. A la distància de 4 km l’edat mínima per córrer serà de 14 anys 

complits o pendent de complir aquest any. 

Art. 6.‐ Classificacions. ‐ Les classificacions estaran disponibles als atletes el mateix 

dia de la prova. 

Art. 7.‐ Horari. ‐ Les proves per els mes petits començaran a partir de les 9:30h i la 

prova absoluta tindrà lloc a les 11:00h. Per realitzar la prova absoluta tindran un 

temps màxim de 1h:15 minuts. 

Art. 8.‐ Entrega de dorsals. ‐ Per els mes joves es farà a partir de les 8:15h, per la 



cursa absoluta a partir de les 9:30h i fins les 10:30h el mateix dia de la prova just al 

davant del Bar. 

Art. 9.‐ Inscripcions. ‐ Les inscripcions es poden fer per www.elitechip.net fins 1 dia 

abans de la cursa. 

I fins 1h abans, el mateix dia de la cursa. 

En el cas que s’accepti alguna inscripció fora del horari límit establert, aquesta 

tindrà una penalització de 5€. 

PREU: Publicació al cartell de la cursa i a EliteChip. 
 

Art. 10.‐ Premis: Abans de la prova absoluta es farà entrega de les categories dels 

més petits i creuada la meta de l’ últim participant absolut farem entrega de l’ 

absoluta. 

Art. 11.‐ SEGURETAT- La seguretat estarà a càrrec de les autoritats competents: 

Guardia Civil de Tràfic, Policia Local, Personal de Protecció Civil i Personal voluntari 

de l’ organització. 

Els atletes hauran d’acatar les ordres d’ aquets o per el contrari podran ser 

eliminats de la cursa. 

Disposarem de servei d’ambulància. 

 

Art. 12.‐ Control. ‐ El control dels resultats de la prova estarà a càrrec dels jutges de 

la F.A.I.B i ELITECHIP, juntament amb l’ organització. 

Art. 13.‐Acceptació de reglament. – L’ inscripció a la cursa suposa l’ acceptació de 

la present normativa, així com qualsevol altre mesura que l’ organització cregui 

necessària per un millor desenvolupament de la cursa. En cas de dubte, 

l’organització es reserva el dret d’ interpretació de la mateixa. 

L’ organització no es fa responsable dels danys morals, físics, psíquics o materials 

que puguin sofrir o provocar els participants, abans, durant i després de la prova. 

Es podrà exigir algun document acreditatiu que identifiqui els participants. 

• Reclamacions, per escrit i signada per el reclamant. ‐ Es podran fer les 

reclamacions oportunes el mateix dia de la cursa al Director de la Carrera per escrit, 

fins als 15 minuts posteriors a la finalització de cada cursa, previ dipòsit de 150 

euros. 

Art. 14.‐ Modificacions. ‐ El present reglament es podrà corregir, modificar o 

http://www.elitechip.net/


millorar en qualsevol moment per l’ organització, així com qualsevol dada, norma o 

apartat per un millor desenvolupament de la cursa. La darrera versió estarà 

disponible a www.elitechip.es dos dies abans de la cursa. Els possibles temes no 

prevists en el reglament seran resolts mitjançant els contactes de l’ organització. 

Art. 15. – Exoneració de responsabilitat, els participants mitjançant l’ inscripció a la 

prova afirmen, sense sol·licitar cap document per part de l’ organització, que tenen 

les aptituds i experiències necessàries per participar a aquesta prova esportiva, per 

tant, queden excloses les reclamacions vinculants en aquest article. 

- El participants coneixen i entenen plenament les condicions de participació, 

normes i reglament. Els participants confirmen expressament haver llegit i 

entès completament, tot el referent a aquest reglament . 

- Els participants accepten la publicació de material fotogràfic i audiovisual del 

dia de la prova. 

 

 

 

 

 

Montuïri, octubre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elitechip.es/
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