Art. 11. Trofeus, obsequis i premis en metàl·lic - Hi haurà trofeu per als cinc primers classificats de la general absoluta i per als tres
primers classificats de cada categoria. També tindran trofeu els tres primers clubs classificats.

REGLAMENT DE CARRERA
Art. 1. Organització - El Club XTREM Menorca Atletisme, la Delegació a Menorca de la FAIB, el Departament d’Esports del Consell Insular
de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, organitzen la XI Mitja Marató Illa de Menorca, que tindrà lloc dia 9 d'octubre de 2011 a
les 9.30 h.
Art. 2. Tipus de competició - La competició es farà d'acord amb la normativa de Ruta de la Federació d'Atletisme de les Illes Balears per a
la temporada 2010/2011, i aquesta tindrà caràcter de Categoria Internacional.

Art. 11.1. S’estableixen premis en metàl·lic per als 3 primers de la general absoluta.
Art. 11.2. Tindran premi en metàl·lic els 10 primers de la categoria masculina.
Art. 11.3. Tindran premi en metàl·lic les 10 primeres de la categoria femenina.
Art. 11.4. Tindran premi en metàl·lic els 3 clubs millor classificats.
Art. 11.5. Per poder optar als premis econòmics de la categoria absoluta s’ha de fer un temps inferior a 1 hora i 12 minuts en
categoria masculina i d’1 hora i 30 minuts en categoria femenina. Si no es fa el temps mínim exigit, s’anul·laran aquests premis i tan sols es
podrà optar a la resta de premis econòmics. Els premis no es podran acumular.
Art. 11.6. L'organització pot anular o suspendre els premis econòmics d’una categoria sempre que en aquesta no hi hagi un mínim de
deu atletes inscrits.
Art. 11.7. En el moment de retirar el dorsal els participants seran obsequiats amb una samarreta i altres regals. Tots els atletes que
finalitzin el recorregut rebran un obsequi commemoratiu i participaran en un sorteig de material esportiu. També se’ls donarà un diploma
acreditatiu amb el temps oficial i el lloc aconseguit en la classificació general i en la seva categoria.

Art. 3. Distància - Les distàncies en metres s'ajustaran a la normativa de la RFEA i seran les que corresponen als recorreguts de mitja
marató (21.097 metres) homologats pel Comitè de Jutges de la RFEA.

Art. 12. Seguretat - La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats competents (Policia Local, Protecció Civil i Guàrdia Civil de
Trànsit) i pel servei de seguretat de l'organització. La prova comptarà amb un metge de cursa i amb el servei de la Creu Roja, amb dues
ambulàncies situades en el recorregut de la prova.

Art.4. Recorregut - El recorregut tindrà lloc al nucli urbà i al passeig Marítim del port de Ciutadella; la sortida i l’arribada estaran situades a
la plaça del Born de Ciutadella. Aquest consistirà en un circuit d'uns 6.600 metres i s'hauran de fer tres voltes al circuit per tal de completar
la distància homologada de 21.097 metres. A l'arribada hi haurà situada la zona de serveis (massatges, guarda-roba, serveis, bar, etc.). El
circuit estarà completament tancat al trànsit.

Art. 13. Control - El control de la prova s'encarregarà al jutge àrbitre delegat de la RFEA i al Comitè de Jutges de la FAIB, que seran els
encarregats de fer-ne el control i les classificacions. El control de resultats es farà mitjançant sistema de cronometratge amb xip.

Femení

- Absoluta
(5 primers classificats de la general)
- Júnior-promesa
(18 anys complerts - 21 anys inclòs)
- Sènior
(22 anys complerts - 34 anys inclòs)
- Veteranes 35
(35 anys complerts - 39 anys inclòs)
- Veteranes 40
(40 anys complerts - 44 anys inclòs)
- Veteranes 45
- Clubs
(45 anys complerts - 49 anys inclòs)
(50 anys complerts - 54 anys inclòs)
(55 anys complerts - 59 anys inclòs)
(60 anys complerts - 64 anys inclòs)
(65 anys complerts - 69 anys inclòs)
(Més de 70 anys)
(Mínim tres atletes inscrits del mateix club)

(5 primeres classificades de la general)
(18 anys complerts - 21 anys inclòs)
(22 anys complerts - 34 anys inclòs)
(35 anys complerts - 39 anys inclòs)
(40 anys complerts - 44 anys inclòs)
(Més de 45 anys)
(Mínim tres atletes inscrites del mateix club)

Es considera formada una categoria quan hi ha una inscripció de més de tres atletes per categoria; quan una categoria estigui formada
per menys de tres atletes aquesta passarà a formar part de la categoria d'edat inferior, mai a la categoria d’edat superior.
Art. 6. Edat mínima - L'edat mínima per participar-hi és de 18 anys complerts el mateix dia de la prova, i no hi podrà participar cap atleta
menor d’edat.
Art. 7. Classificacions - S'estableixen les classificacions següents: una classificació general absoluta, una altra per categories, que
determinarà els guanyadors de cada categoria per ordre d'arribada a meta; i una altra corresponent a la classificació per clubs.

CONDICIONS GENERALS
Art.1. L'organització es pren la llibertat de desqualificar o expulsar qualsevol atleta que falsifiqui dades sobre la seva identitat, no
completi el recorregut o tengui una conducta poc esportiva.
Art.2. Els atletes han de facilitar la seva identificació a l'organització sempre que aquesta els ho sol·liciti.
Art.3. No es permet que cap atleta accedeixi a la cursa sense el seu corresponent dorsal o que no hagi formalitzat la inscripció
correctament.
Art.4. Els participants es consideren aptes, tant físicament com psíquicament, per prendre part en la competició.
Art.5. L'organització declina tota responsabilitat dels danys morals, físics o materials que puguin sofrir els participants. Açò no obstant,
vetlarà per la seguretat de la prova.
Art.6. Aquestes normes es fan publiques amb caràcter provisional, per la qual cosa podran ser modificades per l'organització. Si fos
així, es comunicaran les modificacions a tots els atletes abans de l’inici de la competició.
Art.7. La prova comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil per a tots els participants.
Art.8. En totes aquelles situacions que no es reflecteixin en aquesta normativa, es prendrà com a referència la normativa en ruta
de la FAIB o, en el seu defecte, la normativa de la RFEA per a la temporada 2009/2010.
Art.9. El simple fet d'estar inscrit i prendre part en la prova implica la total acceptació d'aquestes normes i d’altres disposicions
que, per qualsevol causa, pugui determinar l'organització. L'organització no es fa responsable de les situacions o actuacions que
puguin succeir fora de la seva competència, o de les quals no sigui responsable directament.

Art. 7.1. En la classificació per clubs, els equips participants han d’estar formats per un mínim de tres atletes.
Art. 7.2. El sistema de classificació per clubs s'obtindrà de la suma dels temps finals en la classificació general dels tres primers atletes
que arribin a meta de la formació presentada anteriorment pel club.
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Art. 10.1. Preu - El preu de la inscripció és de 17 € fins al 15-8-2011. Entre el 16 i el 31 de agost de 2011, el preu de la inscripció serà
de 20 €, i del 1 de setembre al 6 d’octubre de 2011 el preu de la inscripció serà de 25 €.
Art. 10.2. Fora de termini - Totes les inscripcions rebudes després de l’7 d’octubre de 2010 tindran un preu de 30 €.
hauran d'abonar 3 € en concepte
Art. 10.3. Lloguer de xips - Els atletes que no tenguin en propietat un xip groc de
de lloguer.
Art 10.4.- Forma de pagament - El pagament es podrà efectuar al mateix moment que es realitzi la inscripció amb targeta de
crèdit o bé per transferència bancària al número 2051-0094-50-1070005690 a favor de XI Mitja Marató Internacional Illa de Menorca,
tot indicant els noms dels atletes que fan l'ingrés. No s'acceptaran inscripcions que no vinguin acompanyades per el corresponent
rebut de pagament.
En el cas que s'hagi realitzat una inscripció i per motius aliens no hi pugi participar, l'organització retornara el 85% del import
efectuat per drets de inscripció, sempre que ho sol·licitin abans de dia 25 de setembre de 2011.

Ajuntament

P/ des Born

PORT DE CIUTADELLA

Ramis i

Art. 10. Inscripcions - Les inscripcions, s'han de fer abans de dia 6 d'octubre de 2011 a les 21.00 h, visitant la pàgina web
www.mitjamenorca.com ó www.elitechip.net. També es podran fer inscripcions a les botigues d'esports Xtrem de Ciutadella, AB Sports i a
les tendes Intersport de Menorca.
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Art. 9. Lliurament de dorsals - El Lliurament de dorsals s'efectuarà, dissabte dia 8 d'octubre, d’11.00 a 20.00 h, a l'estand habilitat a la
plaça des Born de Ciutadella.

D E L

Art. 8.1. Una vegada se sobrepassi aquest temps, el jutge àrbitre pot determinar el tancament de la prova.
Art. 8.2. Els atletes que no acabin el recorregut abans del temps màxim, figuraran en les classificacions com a no finalitzats.
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Art. 8. Horari – La sortida serà a les 9.30 hores i el temps màxim per fer el recorregut serà de 3 hores.
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LLEGENDA
Primera volta de 1.277 Mts.
Circuit 3 Voltes de 6.595 Mts.
Punts quilomètrics.
Sortida i arribada
Edificis Històrics

C I RC U I T

- Absoluta
- Júnior-promesa
- Sènior
- Veterans 35
- Veterans 40
- Veterans 45
- Veterans 50
- Veterans 55
- Veterans 60
- Veterans 65
- Veterans 70
- Clubs

ció

Masculí

Art.14. Reclamacions - Totes les reclamacions han d'anar adreçades al jutge àrbitre de la prova, per escrit, dins els 30 minuts
següents a partir de la publicació oficial dels resultats. Les reclamacions han d'anar acompanyades del pagament de 100 euros. En el cas
que la reclamació sigui justa, la persona reclamant recuperarà l'import.

titu
Av. Cons

Art. 5. Categories - Les categories del XI Mitja Marató Internacional Illa de Menorca, són les següents:

C U R S A

Art. 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 2010/2011.

Art. 4. Categories - Les categories de la X Cursa Popular Illa de Menorca seran les següents:
- Masculí i femení
(any de naixement 2004,2005 i 2006,2007)
- Benjamí
(any de naixement 2002 i 2003)
- Iniciació
- Aleví
(any de naixement 2000 i 2001)
- Infantil
(any de naixement 1998 i 1999)
- Cadet
(any de naixement 1996 i 1997)
- Juvenil - Júnior (any de naixement 1992 a 1995)
- Sènior
(any de naixement 1991 al 1971)
- Veterans
(any de naixement 1970 i anteriors)
Art. 5. Classificacions – S’estableixen les classificacions per categories, que determinaran els guanyadors de cada categoria per ordre
d'arribada a meta.
Art. 6. Horari – La sortida serà a les 9.30 hores, a la plaça del Born de Ciutadella, conjuntament amb la XI Mitja Marató internacional de
Menorca. Per a les categories menors, la sortida serà a les 11.30 h.

Hi haurà una sortida especial per a les categories Iniciació, Benjamí i Aleví a les 11.30 h
Art. 7. Lliurament de dorsals – El lliurament de dorsals s’efectuarà, dissabte dia 8 d'octubre, d’11.00 a 20.00 hores a l’estand habilitat
situat a la plaça del Born de Ciutadella.
Art. 8.1. Inscripcions - Les inscripcions, s'han de fer abans de dia 7 d'octubre de 2011 a les 21.00 h, visitant la pàgina web
www.mitjamenorca.com ó www.elitechip.net. També es podran fer inscripcions a les botigues d'esports Xtrem de Ciutadella$%6SRUWV
i Intersport de Menorca. El preu de la inscripció és de 6 €. En el preu queda inclòs el lloguer del xip ChampionChip.
Art. 8.2 . Forma de pagament - $mb targeta de crèdit o bé per transferència bancària al número 2051-0094-50-1070005690 de
"Sa Nostra", a favor del X Cursa Popular de Menorca, tot indicant els noms dels atletes que fan l'ingrés.
Art. 9. Trofeus i obsequis - Hi haurà trofeu per als tres primers classificats de cada categoria. En retirar el dorsal els participants seran
obsequiats amb una samarreta i altres regals. Tots els atletes que acabin el recorregut rebran un obsequi commemoratiu i participaran en
un sorteig de regals i material esportiu. També se’ls lliurarà un diploma acreditatiu amb el temps i el lloc aconseguits en la classificació
general i dins la seva categoria.
Art. 10. Seguretat - La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats competents (Policia Local, Guàrdia Civil de Trànsit) i pel
servei de seguretat de l’organització. La prova comptarà amb un metge de cursa i amb el servei de la Creu Roja, amb dues ambulàncies
situades en el recorregut de la prova.
Art. 11. Control - El control de la prova estarà a càrrec del jutge àrbitre delegat de la RFEA i del Comitè de Jutges de la FAIB, que seran
els encarregats de dur a terme del control i les classificacions. El control de resultats es farà mitjançant sistema de cronometratge amb xip.
Art.12. Reclamacions - Les reclamacions han d’anar adreçades al jutge àrbitre de la prova, per escrit, dins els 30 minuts següents a
partir de la publicació oficial dels resultats, i han que anar acompanyades d’un pagament de 100 euros. En el cas que la reclamació sigui
justa, la persona reclamant recuperarà l'import.

X CURSA POPULAR

Art.3. Recorregut - El recorregut es farà pel passeig Marítim del port de Ciutadella, i la sortida i l’arribada estaran situades a la plaça del
Born de Ciutadella. Aquest consistirà en un circuit d’uns 3.00 metres i s'haurà de fer una volta al circuit del nucli antic de Ciutadella. El
recorregut és el mateix que la primera volta de la Mitja Marató. Per a les categories menors es farà un recorregut especial. A l’arribada hi
haurà situada la zona de serveis (massatges, guarda-roba, serveis, bar, etc.). El circuit estarà completament tancat al trànsit.

3.600 mts.

REGLAMENT DE CARRERA
Art. 1. Organització - El Club XTREM Menorca Atletisme, la Delegació a Menorca de la FAIB, el Departament d’Esports del Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, organitzen la X Cursa Popular Illa de Menorca, que tindrà lloc dia 9 d'octubre
de 2011, a les 9.30 hores, conjuntament amb la XI Mitja Marató Illa de Menorca.
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