SA MILANA – ALARÓ organitza la VI edició de la Crono Cas Secretari (Cursa modalitat C). La cursa tindrà lloc el diumenge 28 de
juny de 2009 a les 9 hores. La sortida i l’arribada seran a la Plaça de Cabrit i Bassa a la barriada de Los Damunts d’Alaró des d’on
sortiran els corredors cada 30 segons. El recorregut serà de 6,5 km en els quals hi haurà dos punts d’avituallament, tots dos
localitzats a la primera part de la cursa, un en el Coll de S’Era i l’altre a Cas Secretari.

INSCRIPCIONS
-8 € pels federats ٭
-16 € pels no federats ٭
-Lloguer xip cronometratge: 3 € a afegir a l’inscripció.
Inscripcions fins divendres 26 de juny a les 14.30 h a: www.fbmweb.com o a www.elitechip.es
Els federats hauran de presentar la targeta federativa a la retirada de dorsals, en cas de no portar-la no hi podran participar
(l’import de la inscripció no serà abonat). Els que ja tenguin dorsal han de passar per la taula per confirmar la inscripció.
PROGRAMA
-8.00 h – 8.45 h Recollida de dorsals a la Plaça de Cabrit i Bassa.
-9.00 h Sortida del primer corredor (Un corredor cada 30 segons)
-12.00 h Refrigeri i entrega de premis.
TROFEUS I PREMIS
Trofeus als cinc primers classificats de cada categoria.
Premis a la participació local i als policies i bombers.
Trofeus no acumulables pels cinc primers classificats de la general ni per cap altra categoria a no ser que
quedi buida.
Els participants tendran un recordatori de la cursa.
LIMITACIONS
Per participar s’han d’haver complit els 18 anys abans de l’inici de la prova.
Es veuran obligats a deixar la cursa tots aquells participants que siguin superats pel grup de tancament de cursa.
El nombre màxim de participants a la cursa serà de 200 atletes, d’acord amb l’ordre d’inscripció.
No es faran inscripcions el mateix dia de la cursa.
Aquesta cursa es regirà pel reglament de la COPA BALEAR DE CURSES PER MUNTANYA. La inscripció comporta l’acceptació

AGRAÏMENTS
Forn de Sa Creu, Jaume “de Cas Secretari”, Rafel “de Sa Fonda”, Joan “de Son Puça”, Vicenç Grande,
Comercial Bordoy (Embotelladora Bastida), Policia Local d’Alaró, Bombers de Palma i a tots els voluntaris i col·laboradors

