V MITJA MARATÓ PORRERES 2016
REGLAMENT

ENTITAT ORGANITZADORA
Club Atletisme Porreres i Ajuntament de Porreres
www.caporreres.es

LLOC I DATA DE LA PROVA
Recorregut urbà i interurbà de 21,097 km a Porreres, dia 13 de novembre de 2016.

SORTIDA
Plaça De la Vila, a les 10:00.

ARRIBADA
Plaça De la Vila, hora màxima d’arribada a meta a les 12:30.

RECORREGUT
Plaça De la Vila
Carrer Sala
Carrer Donzella
Carrer Dusai
Carrer Pou Florit
Carrer del Call
Placeta d’en Lluc
Avinguda Bisbe Campins
Carrer Sala
Ronda d’Alcassor
Camí de Son Servera
Camí de Son Morlà
Camí de Sa Pedrera
Camí de Son Mercadal
Camí de Son Pau

Carretera Porreres-Campos MA5040
Camí de Son Drago
Camí de Son Cota
Camí des Moreis
Camí de Son Lluis
Carrer Major
Plaça De la Vila

AVITUALLAMENTS
Aigua en el punts kilomètrics 5 (Camí de Son Morlà), 9 (Camí de Son Pau), 13
(Camí de Son Drago), 18 (Camí de Son Lluis) i línea de meta.

INSCRIPCIONS
S’acceptaran inscripcions fins dissabte 12 de novembre de 2016 a les 12:00. Les
inscripcions es podran fer a través de la plana web www.elitechip.net
Els primers 400 atletes inscrits tindran camiseta tècnica de la cursa.
L’edat mínima d’inscripció serà de 18 anys.

PREUS
18 € fins dia 6 de novembre de 2016
25 € des de dia 7 de novembre fins dia 12 de novembre de 2016
Als preus estipulats, cal afegir l’import corresponent del lloguer o compra del xip.

ENTREGA DE DORSALS
Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la prova a la Plaça De la Vila, fins les 9:30.

CERTIFICAT METGE
L’organització pot demanar als atletes majors de 40 anys certificat metge oficial,
que acrediti la seva aptitud física per poder realitzar la prova.

PLA DE SEGURETAT
Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa
d’assegurances, concertada per l’organització, que cobrirà els accidents que es
produeixin com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova i mai
com a derivació d’un patiment o tara latent, lesió, imprudència, negligència,
inobservança de les lleis i de l’articulat del reglament.

Hi haurà un servei d’ambulància amb metge.
La policia local de Porreres, Subsector de Tràfic de la Guàrdia Civil i Protecció Civil
seran els encarregats de la seguretat de la prova.

CATEGORIES
• LOCALS
Masculí
Femení
• ABSOLUTA (3 primers atletes de la classificació general)
Masculí
Femení
• SENIOR (fins els 39 anys)
Masculí
Femení
• VETERANS 40 (dels 40 fins els 49 anys)
Masculí
Femení
• VETERANS 50 (dels 50 fins els 59 anys)
Masculí
Femení
• VETERANS 60 (+ de 59 anys)
Masculí
Femení
PREMIS
Premis en efectiu de 120 € pel primer/a classificat/da de la categoria ABSOLUTA
Masculí i Femení, de 70 € pel segon/a classificat/da de la categoria ABSOLUTA
Masculí i Femení i de 50 € pel tercer/a classificat/da de la categoria ABSOLUTA
Masculí i Femení.
Per a totes les categories, hi haurà trofeus pels 3 primers atletes classificats de
cada categoria masculí i femení.

CLASSIFICACIONS DE LA PROVA
Es realitzaran per “Élite Chip”.

SERVEIS AL CORREDOR
• Vestuaris, WC i dutxes.
• Guarda-roba a la sortida/arribada. La retirada es farà amb el número de dorsal.
• Avituallament en els punts kilomètrics 5,9,13,18 i meta.
• Líquids i sòlids en meta.
• Servei de fisioteràpia i recuperació activa pels atletes.
• Servei metge i d’ambulància.

CONTROL DE LA PROVA
Es realitzarà mitjançant sistema ChampionsChip per “Élite Chip” i pels jutges de la
Federació.

DESQUALIFICACIONS
Seran automàticament desqualificats de la prova tots els atletes que:

• No portin el dorsal correctament.
• No realitzin el recorregut complet. Es controlaran diferents punts al llarg del
recorregut.
• Alterin o ocultin la publicitat del dorsal.
• Portin el dorsal adjudicat a un altre atleta.
• No portin el dorsal original assignat per a aquesta edició.
• Entrin en meta sense dorsal.
• No atenguin a les instruccions dels jutges o del personal de l’organització.

IMPORTANT: No s’autoritza a acompanyar cap atleta durant la cursa.
No s’autoritza a cap ciclista realitzar el recorregut de la cursa,
excepte els assignats per l’Organització.

Els atletes desqualificats perdran automàticament tota opció de premis.

NORMATIVA
El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament.
Tot allò que no estigui estipulat en aquest reglament es resoldrà d’acord amb
l’organització.

Tots els participants quan s’inscriuen, certifiquen verbalment, que es troben
físicament bé i sense problemes de salut per poder realitzar aquesta prova.
L’organització es reserva el dret de demanar el certificat metge corresponent als
atletes de més de 40 anys.

RECLAMACIONS
Les reclamacions es presenten per escrit, al Director de la cursa, a la finalització de
la prova. Es disposarà de model de reclamacions el dia de la prova.

Firmat: Francesc Xavier Barceló Bauçà
DNI 18220923R
Director executiu de la cursa.

Porreres,1 de setembre de 2016

