REGLAMENT

- Des de la Direcció Insular d’Esports es posa en marxa per tercer any consecutiu, el III
CIRCUIT DE CURSES INFANTILS SERRA DE TRAMUNTANA 2016.
- Els municipis i les dates seleccionades per a dur a terme les curses son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

21 de febrer. Cursa Infantil de Muntanya. Bunyola.
12 de març. Cursa infantil de Muntanya. Calvià.
19 de març. Cursa infantil de Muntanya. Sóller.
3 d’abril. Ultra Kids Serra de Tramuntana. Monestir de Lluc. Escorca.
Maig. Cursa infantil de Muntanya. Fornalutx.
Juny. Cursa infantil de Muntanya. Deià.
Setembre. Cursa infantil de Muntanya. Puigpunyent.
Octubre. Cursa infantil de Muntanya. Estellencs
Novembre. Cursa infantil de Muntanya. Andratx

LUGAR DONDE SE CELEBRA: zona verde de Santa Ponsa. C/ gran via mallorca.
(despues de Jungle Parc, a 100 metros a la derecha)
FINALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES ON LINE: jueves a las 20 horas
RECOGIDA DORSALES E INSCRIPCION EVASSION RUNNING: viernes 11 de
marzo de 10 20 horas.
RECOGIDA IN SITU: de 10 a 11:30 en zona de carrera.Les nou curses del circuit
tindran unes característiques i bases comuns que es basen en:Les inscripcions es duran a terme on line des de la plataforma www.elitechip.net
-

Les infants es podran apuntar a les curses de forma independent o a tot el circuit.

-

Les curses seran participatives i no competitives.

-

Les curses estaran obertes per a nins de 0 a 17 anys.

-

A les curses de 0 a 3 anys els nins seran acompanyats pels seus pares.

-

Les distàncies a recórrer a les curses aniran entre els 150m i els 4.500m.

-

Tots els participants tindran una assegurança d’accidents.

Les carreres disposaran de servei mèdic i d’un petit avituallament de finalització
de cursa.

Els dorsals podran ser recollits a Evasion Running (Gremi de hortolans, 15, 07010
Palma) dos dies abans de la cursa, o el mateix dia de la cursa de 10 a 11:30 hores.
Tots els nins rebran una medalla i una samarreta amb el logotip de la Direcció
Insular d’Esports del Consell de Mallorca.
Els horaris, recorreguts i distàncies seran tancats de forma conjunta Direcció
Insular d’Esports, l’entitat organitzadora i l’ajuntament. El disseny final del recorregut
serà supervisat i aprovat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.
Aquestes son les categories i distàncies standart que podran ser adaptades a les
característiques específiques de cada indret:
•
•
•
•
•
•
•
•

-

0-3 anys: 150 mts., acompanyats dels pares.
4-5 anys: 300 mts.
6-7 anys: 600 mts.
8-9 anys: 1.500 mts.
10-11 anys: 1.500 mts.
12-13 anys: 3.000 mts.
14-15 anys: 4.500 mts.
16-17 anys: 4.500 mts.
Els responsables del nins anotaran el seu número de telèfon mòbil al dorsal.

Totes les fotografies fetes per l’organització durant la prova poden servir per la
promoció d’aquesta i posteriors edicions dels Circuits de Curses Infantils Serra de
Tramuntana.
-

La inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament .

-

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol dels punts anteriors .

