SA LLEGO (Mal Pas – Bonaire)
Cursa d’atletisme

SORTIDA DE LA CURSA
•
•
•
•
•

Lloc: Mal Pas – Bonaire (Parking de l’entrada de port esportiu del Cocodrilo)
Recollida de dorsals:
de 17:30h a 18:30h
Sortida cursa:
19:00h
Lliurament de premis:
20:30h
Tancament de la cursa:
21:00h

INFORMACIÓ TÈCNICA DE LA CURSA
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

La sortida i arribada de la cursa és a l’entrada del Port Esportiu Cocodrilo de
Bonaire (Alcúdia).
El quilometratge total és de 9,2 km.
Hi haurà dos avituallament de líquids als quilòmetres Km3 i Km6,
aproximadament.
El tancament de la cursa es farà a les 2h d'haver donat la sortida.
Tots els corredors que se retirin ho han de comunicar al personal de la cursa,
i al control d’arribada.
Tots els participants inscrits correctament a la prova estaran coberts amb
una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
L'organització recomana fer-se una revisió mèdica i/o prova d'esforç a totes
aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars
característiques anteriorment o duguin un període prolongat de temps
sense realitzar activitat física.
L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre
o produir els participants per imprudències dels participants.
Serà desqualificat qualsevol atleta que, sabent de la seva impossibilitat de
participar, proporcioni dades errònies a l'organització, per poder fer-ho.
L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut si així ho
requereix l’organització i seguretat de l’esdeveniment, o inclús suspendre la
cursa si les condicions meteorològiques o causes excepcionals així ho
aconsellen.
Hi haurà servei de guarda-roba.
No es disposa de serveis de dutxes.

Inscripció
La inscripció es farà a través de la pàgina web d’Elitechip (www.elitechip.net) i
comporta l’acceptació del present reglament i la normativa. El límit de
participants és de 500 atletes.
Categories
Hi haurà 9 categories, i es lliurarà premi als tres primers classificats de
cadascuna.
Masculina:
•
•
•
•
•

Junior (16-19)
Senior (20-45)
Veterans (46-59)
Master 60 (60-<)
Locals

Femenina:
•
•
•
•
•

Junior (16-19)
Senior (16-45)
Veteranes (46-59)
Master 60 (60-<)
Locals

