
 

 

REGLAMENT 
 

Data: 18 de maig de 2013. 

Sortida: Sant Ferran. Crta. La Mola, Km. 6,2 a les 18:00 hores. 

Meta: Passeig de la Marina (la Savina).  

Hora límit d’arribada: a les 12.30 hores. 

Límit d’inscripcions: 600 participants. 

 

Preu de la inscripció: 

- 15 € fins el dia 23 d’abril de 2013 . 

- 20 € del 24 d’abril al 13 de maig de 2013. (El dia 13 de maig a les 24 hores es 

tancarà la inscripció online) 

- 30 € divendres 17 de maig de 2013. (No es podran fer noves inscripcions el 

dissabte 18 de maig) 

 

Nota: Els inscrits abans de dia 23 d’abril tendran el seu nom escrit al dorsal. 

 

Recorregut: Circuit urbà i interurbà, tancat totalment al trànsit. Es transitarà pels 

carrers i les carreteres que s’indiquen a continuació: 

 

Altitud Itinerari Km. total 

15 Sortida real. Entrada localitat Sant Ferran. Entrada localitat, 

volta a la dreta por c/ Guillem Montgrí, direcció Es Pujols. 

0 

5 Avituallament. Sortida localitat 1 

5 Es Pujols. Entrada localitat por Av. del Mar, direcció Passeig 

Marítim, volta a l’esquerra per c/ Espalmador. 

2,6 

5 Sortida localitat, direcció La Savina 3 

3 Avituallament. 5,5 

3 Platja de Ses Illetes, recte direcció La Savina. 5,7 

3 La Savina, volta a la dreta direcció Port. 7,4 

2 Meta. Port de La Savina. Passeig de la Marina. 8,1 

 

 

Avituallaments: Aigua als punts quilomètrics 1, 5,5 i a l’arribada.  

 

Edat mínima: 16 anys fets el dia de la competició.  

 

 

 



Categories: Es considerarà constituïda una categoria quan hi hagi 3 o més atletes 

inscrits; en cas contrari, l’organització podrà anul·lar la categoria i classificar els atletes 

en altres categories. 

- Absoluta masculina 

- Absoluta femenina 

- Absoluta masculina local (trofeu acumulatiu amb altres categories). 

- Absoluta femenina local (trofeu acumulatiu amb altres categories). 

- Juvenil i Júnior masculina i femenina (01/01/1994 – 18/05/1997) 

- Promesa i sènior masculina i femenina (19/05/1978 – 31/12/1993) 

- M35 masculina i femenina (19/05/19678– 18/05/1978) 

- M45 masculina i femenina (19/05/1958 – 18/05/1968) 

- M55 masculina i femenina (nascuts abans del 19/05/1958) 

 

 

Trofeus: Trofeu als 3 primers classificats de cada categoria. Els trofeus no són 

acumulatius, prevaldrà sempre la categoria “Absoluta masculina” i “Absoluta 

femenina”, tret de les categories “Absoluta masculina local” i “Absoluta femenina 

local”, els trofeus de les quals sí són acumulatius amb altres categories.  

 

Lliurament de trofeus: A línia de Meta (la Savina), aproximadament a les 19:30 hores. 

 

 

Servei de guarda-roba: A la sortida/meta hi haurà un servei de custòdia de bosses que 

vetllarà per les pertinences dels atletes participants. La retirada es realitzarà 

mitjançant el número de dorsal. La borsa haurà d’anar identificada amb la ferratina 

que li subministrarà l’organització. Només s’admetrà una borsa per participant. 

 

Control de carrera: Es realitzarà mitjançant un xip situat a la sabata dels atletes 

(cordons o tancament adhesiu de velcro) per a garantir un cronometratge correcte. Si 

no es disposa de xip o aquest està fixat incorrectament no es podrà cronometrar el 

temps de la carrera.  

 

Els participants que disposin de xip groc podran utilitzar-lo, codificant-lo a través de 

l’organització (introduint el codi al formulari d’inscripció de la pàgina web). Els que no 

disposin de xip en propietat podran llogar-ne un de blanc en el moment de retirar el 

dorsal (3 € de lloguer + 10 € de depòsit). En finalitzar la prova i tornar el xip, se’ls 

tornarà aquest depòsit. 

 

Desqualificacions: Seran automàticament desqualificats de la prova tots els atletes 

que: 

- no es col·loquin el dorsal oficial de la prova. 

- no realitzin el recorregut complet. 

- alterin o ocultin la publicitat del dorsal. 

- duguin el dorsal adjudicat a un altre atleta. 

- entrin a meta sense dorsal. 

- no atenguin les instruccions dels jutges o del personal de l’organització. 

Els corredors desqualificats perdran automàticament tota opció a trofeu. 

 

 

 

 



Obsequis: En retirar el dorsal cada atleta rebrà una bossa amb diversos obsequis, a 

més a més qui finalitzi la prova tindrà dret a medalla i a diploma acreditatiu amb el 

temps aconseguit. Aquest diploma podrà ser descarregat de la nostra web a partir de 

dia 19 de maig. 

 

Servei mèdic: Hi haurà un metge responsable d’aquest servei. Tots els atletes amb 

problemes físics, respiratoris, al·lèrgics, etc., que necessitin atencions especials hauran 

de notificar-ho a l’organització abans d’iniciar la competició i fer-ho constar al revers 

del dorsal. 

 

Assegurança de la carrera: Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per 

una pòlissa d’assegurança contractada per l’organització, que cobrirà els accidents que 

es puguin produir 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... ni pels produïts en els 

desplaçaments al i des del lloc on es desenvolupi la carrera.  

 

Seguretat de la carrera: La Policia Local de Sant Francesc, subsector de Trànsit de la 

Guàrdia Civil, Protecció Civil de Formentera i l’organització són els encarregats de 

vetllar per la seguretat de la prova. Els atletes participants obeiran totes les indicacions 

que rebin del personal encarregat de la seguretat de la prova. 

 

Servei d’ambulància: Hi haurà un servei a la sortida, coa de carrera i arribada. 

 

 

Retirada de dorsals:  

Lloc: Poliesportiu de Sant Francesc (Av. 8 d’agost, s/n – devora IES Marc Ferrer) 

Divendres 17/05/2013 de 12:00 a 20:00 ininterrompudament. 

Dissabte 18/05/2013 de 9:00 a 13:00 hores  

Dissabte 18/05/2013 de  16:00 a 17:30 hores a Sant Ferran (sortida), només inscrits 

prèviament. 

 

 

Trasllats dels participants: L’organització posarà a disposició dels participants, prèvia 

sol·licitud al formulari d’inscripció, un servei de trasllats a la línia de sortida des dels 

següents punts i horaris: 

 

- La Savina (passeig de la Marina, devora Torre Formentera Mar), a les 16:45 

hores. 

- Sant Francesc Xavier (Pàrquing de Sa Sanieta – Sup. Eroski) a les 17:00 hores 

- Es Pujols (oficina d’informació turística), a les 17:00 hores. 

- Creuer Mariland (pujada a la Mola), a les 17:00 hores. 

- Es Caló (pàrquing des mollet), a les 17:15 hores. 

 

Per als participants que arribin des de Eivissa, el trasllat serà des del pàrquing de 

l’Estació Marítima de La Savina, a les 16:30 hores. 

 

La tornada des de la Meta als punts de trobament serà a partir de les 19:30 hores. 

 



Nota: L’organització es reserva el dret de canviar els horaris i lloc de recollida de 

persones per motius tècnics. Els horaris definitius seran comunicats als participants a 

la recollida dels dorsals. 

 

 

Atenció als participants a línia de meta: els participants tindrà a la seva disposició WC, 

vestuaris i dutxes a línia de meta i serveis de fisioteràpia i de recuperació activa. 

 

 

Política de devolució d’inscripcions: Fins 25 dies abans es retornarà l’import íntegre, 

menys 5 €, per despeses de gestió de la baixa. Desprès d’aquest termini, sota 

justificació, que valorarà l’organització, es tornarà el 50% de la inscripció (incloses les 

despeses de gestió). A partir del dia 15 de maig de 2013, no s’admetran baixes. 

 


