
II CURSA NOCTURNA L'ENXANETA 2014
FESTES SANT JAUME MANACOR

REGLAMENT:

ORGANITZA:
Al·lots de Llevant i TOTSPORTS

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA:
Recorregut urbà i interurbà, asfaltat i pla, de 6,5 Km el dia 25 de Juilol de 2014.

SORTIDA
Al carrer Nou, davant el local dels Al·lots de Llevant. La sortida es donarà a les 23h.

ARRIBADA
Plaça de Sa Bassa, punt cèntric de Manacor.

AVITUALLAMENT
Avituallament líquid i sòlid a l'arrivada de la cursa, a la plaça de Sa Bassa.

INSCRIPCIONS
Es podrán fer a través de la web www.elitechip.net i el mateix dia de la prova fins a
les 22 hores.
Inscripció màxima 300 atletes.

PREUS
5 € fins dia 24 de juliol
8 € el dia de la prova
Als preus estipulats, cal afegir l’import corresponent del lloguer del xip (3 €)

ENTREGA DE DORSALS
Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la prova a la Plaça de Sa Bassa. Just al costat de l'arribada
(el punt de sortida està molt a prop de l'arribada)

CATEGORIES
• CASTELLERS

Masculí
Femení

• PROMESA (nascuts fins 1994)
Masculí
Femení

• ABSOLUTA
Masculí
Femení

• VETERANS
Masculí
Femení



PREMIS
Hi haurà trofeus pels 3 primers atletes classificats de cada categoría.CLASSIFICACIONS DE LA 
PROVA, es poden repetir premis. 
Es realitzaran per Elitechip

CONTROL DE LA PROVA
Es realitzarà mitjançant el sistema Championchip.

DESQUALIFICACIONS
Seran automàticament desqualificats de la prova tots els atletes que:
• No portin el dorsal
• No realitzin el recorregut complet. Es controlaran diferents punts.
• No atenguin les instruccions del personal de l’organització.

NORMATIVA
El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament.
Els atletes participen baix el seu risc, en tant una prova atlètica suposa un mínim
de preparació i entrenament.
Tots els participants quan s’inscriuen, certifiquen verbalment, que es troben
físicament bé i sense problemes de salut per poder realitzar aquesta prova.
Els atletes sempre aniran per la seva dreta ja que en certs punts es trobaràn
corredors en els dos sentits de la marxa.
L’organització no es fa responsabledels objectes perduts i/o substrets


