XXV CURSA FIRA D’ARTÀ 2016
REGLAMENT:
ORGANITZA:
Club Atletisme Artà
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA:
Recorreguturbà i interurbàambtrams de pista forestal i asfaltats de 12,5 Km.
aproximat a Artà el dia 17 de setembre de 2016
SORTIDA
PoliesportiuNaCaragol
•
•
•
•
•
•

A les 17.30
metres.
A les 17.40
A les 17.55
A les 18.10
A les 18.25
A les 18.45

h, iniciaciómasculí i femení (nascuts el 2009 i posteriors), 300
h,
h,
h,
h,
h,

benjaminsmasculins i femenins (2007-2008), 500 metres.
alevinsmasculins i femenins (2005-2006), 800 metres.
infantilsmasculins i femenins (2003-2004), 1.600 metres.
cadetsmasculins i femenins (2001-2002), 2.000 metres.
absoluta (2000 i anteriors), 12.500 metres.

ARRIBADA
Parc InfantilNaCaragol a les 20:30 hora límit.
RECORREGUT
Cami de Ca’n Canals
Carrer Pere Amoros
Carrer Gran Via
CarrerCiutat
Carrer Antoni Blanes
CarrerRafel Blanes
Carrerde’sPouNou
Carretera S’Ermita
CamiD’ElsOlors
Camí de Son Puça
Carretera Son Not
Carretera S’Ermita
Carrerde’sPouNou
CarrerRafel Blanes
Carrer Antoni Blanes
CarrerCiutat
Carrer Gran Via
Carrer Pere Amoros
Camí de Ca’n Canals
AVITUALLAMENT
A La CreuD’elsOlors (Km. 3,5 i 9 aprox.)

INSCRIPCIONS
Es podrán fer a través de la web www.elitechip.net i el mateixdia de la provafins a
les 18:30hores
PREUS
6 €finsdia12 de setembre+ 3 € lloguer de xip
9 € a partir del dia 13 de setembre+ 3 € lloguer de xip
ENTREGA DE DORSALS
Elsdorsalss’entregaran el mateixdia de la prova en el PoliesportiuNaCaragol.
PLA DE SEGURETAT
Hi hauràun serveid’ambulància.
Totselsparticipants estarán coberts per l’assegurança de la Federació Balear
d’Atletisme
La Policia Local d’Artà i Protecció Civil seranelsencarregats de la seguretat de la
prova.
CATEGORIES (en la carrera absoluta)
• LOCALS
Masculí
Femení
• ABSOLUTA
Masculí
Femení
• VETERANS M-40
Masculí
Femení
• VETERANS M-50
Masculí
Femení
• VETERANS M-60
Masculí
Les categories en les que no hi hagi un mínim de 6 persones, quedaran anulades i
elsparticipants, incluïts en la inmediatament inferior.

CATEGORIES PER LA CURSA DE NORDIC WALKING
• ABSOLUTA
Masculí
Femení

Les categories en les que no hi hagi un mínim de 6 persones, quedaran anulades.

PREMIS
Hi hauràpremispels 3 primersatletesclassificats de
cadacategoría.
CLASSIFICACIONS DE LA PROVA
Es realitzaran per Elitechip

CONTROL DE LA PROVA
Es realitzaràmitjançantel sistema Championchip i elsjutges de la Federació Balear
d’Atletisme.

DESQUALIFICACIONS
Seranautomàticamentdesqualificats de la provatotselsatletes que:
• No portin el dorsal
• No realitzin el recorregutcomplet. Es controlaran diferentspunts.
• No atenguin les instruccionsdel personal de l’organització.

NORMATIVA
El fetd’inscriure’s implica la total acceptació del presentreglament.
Elsatletes participen baix el seurisc, en tant una provaatlèticasuposa un mínim de
preparació i entrenament.
Totselsparticipantsquans’inscriuen, certifiquen verbalment, que es troben
físicamentbé i senseproblemes de salut per poder realitzaraquestaprova.
Elsatletessempreaniran per la sevadreta ja que en certspunts es trobaràncorredors
en els dos sentits de la marxa.
L’organització no es fa responsabledelsobjectesperduts i/o substrets ni
delsdanysfísics que es puguin ocasionar per el devenir de la prova.
Hi hauràservei de dutxa.
No hi hauràservei de guardaroba.

