
 
 

 
 
 

• DISSABTE 26 DE DESEMBRE 2009    -     10:15 h. (BINISSALEM) 
• ORGANITZADA PELS AJUNTAMENTS DE BINISSALEM,ALARÓ I LLOSETA. COL·LABORACIÓ DEL 

GOVERN BALEAR , DEL CONSELL DE MALLORCA ,FEDERACIÓ D’ATLETISME, FEIM ESPORT I LA 
MARCA JOMA. 

• La sortida es farà des del camp municipal d’esports de Binissalem(neutralitzada fins passar les vies del 
tren), seguint cap a Alaró i acabant a Lloseta. Recorregut aprox. 15.300m. 

• Les categories seran les següents: 
 Absoluta 
 Fèmines 
 Veterans (més de 45 anys) 
 Marxa 

      (totes les categories faran el mateix recorregut a excepció dels atletes de marxa que sortiran des d’Alaró,6.000m 
aprox.) 

• PREMIS:  
 Absoluta ; 150 euros, 80 euros i 50 euros ( 1r , 2n , 3r classificats) 
 Fèmines ; 150 euros, 80 euros i 50 euros  (1r , 2n , 3r classificats) 
 Veterans ; 100 euros , 60 euros i 40 euros (1r , 2n , 3r classificats) 
 Marxa ; 100 euros , 60 euros i 40 euros (1r , 2n , 3r classificats) 

• Tots els participants rebran una samarreta d’atletisme (poliester) commemorativa de la cursa. 
• La prova comptarà amb servei d’ambulàncies i d’equip mèdic. 
• Tots els corredors estaran coberts per una assegurança d’accidents. 
• LA INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS ES PODRÀ FER A TRAVES DE LA PLANA www.elitechip.es 

.Pels corredors que no tenen chip en propietat els drets d’inscripció costen 5 euros, pels que si en tenen 
costen 2 euros. LES INSCRIPCIONS A TRAVES DE LA PLANA WEB S’HAN DE FORMALITZAR ABANS 
DEL 24 DE DESEMBRE . Altres punts per formalitzar les inscripcions son les tendes especialitzades en 
atletisme ELITE.  

o Per altra banda en cas de no poder fer la inscripció via telemàtica, en darrer extrem es podrà fer 
de 9:30 a 10:00 h el dia de la cursa a l’oficina del patronat municipal d’esports de Binissalem, 
situat al poliesportiu municipal de Binissalem ,lloc d’inici de la cursa. 

 
 
 


