
I Lliga de curses a peu de ses Salines 2022 

Reglament 

1. Lliga oberta a tothom que participi en totes les curses que es realitzaran en el municipi de ses 
Salines durant l’any 2022. 

2. Puntuaran totes les proves detallades al calendari de la Lliga. El calendari serà: 

 05/03/2022: 10k ses Salines 
 06/08/2022: ses Salines-Colònia st. Jordi 
 23/08/2022: Colònia st Jordi-ses Salines 
 22/10/2022: cursa de tardor Colònia st. Jordi 

3. Els lliuraments de premis  de la lliga s’efectuaran a la darrera cursa de la lliga. 
4. Hi hauran les següents categories per cada sexe:  

 -Promesa:16-23 anys 
 -Senior: 24-34 anys 
 -Veterà A: 35-44 anys 
 -Veterà B: 45-54anys. 
 -veterà C:55-i posterior 
 -Absolut masculí i femení. 
 -Locals 

 

5. Per optar a la lliga, s’ha de participar a totes les proves. 
6. L'algoritme que s'aplica es: (temps primer corredor Lliga/temps corredor)*100 

6.1 En competicions on hi hagi temps real, l'algoritme s'aplicarà amb el temps real.. 
7. Hi hauran tres premis a cada categoria i tres premis a la classificació absoluta.  
8. Els premis en metàl·lic seran per categoria absoluta masculí i femení de 500€, 200€ i 100€; per 

la categoria Local masculí i femení de 100€, 60€ i 40€ 
9. Reclamacions per errors de càlculs: info@elitechip.net 
10. Inscripcions a les curses a www.elitechip.net 
11. Per el fet de inscriurer-se a les curses indicades es participarà a la Lliga. Un cop inscrit a la 

primera cursa, automàticament es començaran a comptabilitzar les proves on participis. (Es 
important que els atletas que vulguin participar a al lliga, tenguin un usuari creat al perfil de la 
web www.elitechip.net ) 

12. La inscripció a la Lliga significa que consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les 
dades personals amb les finalitats exposades en aquest reglament. No es faran servir per cap 
altre finalitat. 

13. L’organització té el dret d’utilitzar les imatges adequadament per la publicació i posterior 
publicitat de la prova. El dorsal sempre ha d’estar visible, sinó, pot ser motiu de desqualificació. 

14. Els resultats es publicaran a aquesta web els dilluns abans de les 20:00 h 
15. La inscripció a la Lliga significa la total acceptació d’aquest reglament. 

 
 
 

 


