
Cursa des Sol 2012 (Cursa Popular) 10 Km 
Festes de Sant Joan 2012 Son Servera 

18:30 Hores. Plaça Sant Joan Son Servera 

 

Data: 23 de Juny de 2012 Plaça de Sant Joan (Son Servera). 

Recorregut: 10 Km. 

Categories: 

CURSA DES SOLET  “CURSA PER A NINS” 

SENIOR MASCULI I FEMENI 16 a 34 anys. 

VETERANS 35 MASCULI I FEMENI 35 A 39 anys. 

VETERANS 40 MASCULI I FEMENI 40 A 49 anys. 

VETERANS 50 MASCULI I FEMENI + 50 anys. 

Premis:  

1r, 2n I 3r de cada categoria (trofeu). 

Samarreta técnica per a tots els participants. 

Informació e Inscripció: 

www.elitechip.net 

Espaiclub Centre de Fitness (Son Servera) 971 568 699 

Preu Inscripció: 5 € + 3 €  lloguer de Xip. 

La prova será controlada amb sistema de cronometratge amb xip (elitechip). 

 

BASES CURSA DES SOL 2012 (SON SERVERA) 

REGLAMENT DE LA CURSA 

1. ART. 1 ORGANITZACIÓ – Espaiclub Centre de Fitness amb la col.laboració de 
l´Ajuntament de Son Servera, organitza la 4ª Cursa des Sol 2012, amb motiu de 
les festes Patronals de Sant Joan Baptista de Son Servera, que tindrà lloc el 
dissabte 23 de Juny de 2012 a les 18.30 h. a la plaça de Sant Joan de Son 
Servera. 
 

http://www.elitechip.net/�


2. TIPUS DE COMPETICIÓ – La competició es durà a terme d´acord amb la 
normativa de ruta de la federació d´Atletisme de les Illes Balears per a la 
temporada 2011/2012. 

3. RECORREGUT – El recorregut es farà pel municipi de Son Servera, i dins els 
nuclis de població de Son Servera, Cala Bona i Cala Millor. La sortida i l´arribada 
estaràn situades a la Plaça de Sant Joan de Son Servera. La distancia 
aproximada del circuit de la cursa popular será de 10.500 metres. 
 

4. CATEGORIES- Les categories serán les següents: 
• SENIOR MASCULI I FEMENI 16 a 34 anys. 
• VETERANS 35 MASCULI I FEMENI 35 A 39 anys. 
• VETERANS 40 MASCULI I FEMENI 40 A 49 anys. 
• VETERANS 50 MASCULI I FEMENI + 50 anys. 

 
5. CLASSIFICACIONS- S´estableixen les classificacions per categories que 

determinaràn els guanyador de cada categoría per ordre d´arribada a meta. 
 

6. HORARI- La sortida de la cursa será a les 18.30 h a la plaça de Sant Joan de Son 
Servera. 
 

7. LLIURAMENT DE DORSALS- El lliurament de dorsals s´efectuarà, el mateix dia de 
la cursa a partir de les 17.00 hores i fins just 15 minuts abans de la sortida, a 
l´estand habilitat per l´organització a la plaça de Sant Joan de Son Servera. 
 

8. INSCRIPCIONS- Les inscripcions a la cursa es podràn realitzar a través de la 
página web: www.elitechip.net, o bé a les instal.lacions d´Espaiclub Centre de 
Fitness de Son Servera. Tel. 971 568 699. També es podrà realizar l´inscripció a 
la prova el mateix día de la cursa a l´estand habilitat per l´organització a la plaça 
de Sant Joan, fins a 15 minuts abans de la sortida. 
 

9. PREU- El preu de l´inscripció és de 5 € + lloguer de xip 3 € (pels atletes que no 
tenguin en propietat un xip groc de ChampionChip). 
 

10. TROFEUS I OBSEQUIS- Hi haurà trofeu per als tres primers classificats de cada 
categoría. Al acabar la cursa tots els participants rebran una samarreta técnica 
conmemorativa de la 4ª Cursa Popular des Sol de Son Servera. 
 

11. SEGURETAT- La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats 
competens (Policia Local de Son Servera i Cos de Protecció Civil de Son Son 
Servera). La cursa contarà amb un servei d´ambulancia situat a la plaça de Sant 
Joan de Son Servera. 
 

12. CONTROL- El control de la prova será a càrrec dels organitzador de la mateixa, 
amb el suport de l´empresa elitechip, que será l´encarregada de dur el control i 
les classificacions. El control dels resultats es farà mitjançant el sistema de 

http://www.elitechip.net/�


cronometratge amb xip. Una vegada acabada la cursa els participant podrán 
veure els resultats de la mateixa per internet a la página de: www.elitechip.net. 
 
Enllaç circuït Cursa des Sol 
http://connect.garmin.com/activity/177751830 
 
 

ORGANITZA: Exercici i Moviment s.l (Espaiclub Centre de Fitness). 

PATROCINA: Ajuntament de Son Servera 

 

 

http://www.elitechip.net/�

