REGLAMENT 2020
Art. 1. Organització – A càrrec de l’empresa Elitechip SL, El Club Xtrem Menorca
Atletisme, la Delegació a Menorca de la FAIB, la Conselleria d’esports del Consell
Insular de Menorca, l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, organitzen el IX 10 km Illa
de Menorca i la XX Mitja Marató Illa de Menorca el proper dia 1 de novembre de 2020.
Art. 2.- Distància - Les distàncies en metres, s’ajustaran a la normativa de la R.F.E.A.
i seran les que corresponen als recorreguts de 10 km i mitja marató (21.097 Metros).
Art.3.- Recorregut - El recorregut es realitzarà en un circuit urbà pel passeig marítim
del port de Ciutadella i el casc antic; la sortida i l’arribada estaran situades en la plaça
del Born de Ciutadella. Aquest consistirà en un circuit d’uns 10.000 metros i s’haurà de
realitzar 1 volta per completar la distància de 10.000 m i 2 voltes per completar la
distància de 21.097 metres. A la zona de Meta estarà situada la zona d’avituallament.
(Degut a la incidència de la COVID-19, enguany no hi haurà serveis de Finish
Experience a post meta, es farà entrega d’una bossa amb avituallament i productes
dels patrocinadors ). El servei de guarda-roba i fisioteràpia només es realitzarà en cas
justificat i d’extrema necessitat, previ avís. En aquesta edició el circuit estarà
completament tancat al tràfic i senyalitzat amb cons i cinta.
Art.4.- Categories.
- Les categories de la XX Mitja Marató Illa de Menorca son les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior (Any de naixement 2001-2002)
Promesa (Any de naixement 1998-1999-2000)
Sènior (Fins 34 anys)
Veterans 35 (De 35 a 39 anys)
Veterans 40 (De 40 a 44 anys)
Veterans 45 (De 45 a 49 anys)
Veterans 50 (De 50 a 54 anys)
Veterans 55 (De 55 a 59 anys)
Veterans 60 (De 60 a 64 anys)
Veterans 65 (+ de 65 anys)

- Les categories del VIII 10 Km Illa de Menorca son les següents:
•
•
•
•

Junior (Any de naixement 2001 – 2002 - 2003 - 2004)
Promesa (Any naixement 1998-1999-2000)
Sènior (Fins 39 anys)
Veterans 40 (+ 40 anys)

Es considerarà formada una categoria quan hi hagi una inscripció major de tres atletes
per categoria; quan una categoria estigui formada per un numero inferior a 3 atletes
aquesta passarà a formar part de la categoria inferior d’edat, mai superior.
Art. 5.- Edat Mínima – L’edat mínima per participar, serà de 18 anys complerts el
mateix dia de la prova, i no es deixarà participar a cap atleta menor d’edat. A la prova
de 10 Km. L’edat mínima serà de 16 anys.

Art. 6.- Classificacions – S’establiran les següents classificacions; una 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 de clubs.
Art. 7.- Horari – L’horari de sortida de la cursa de 10k serà a les 8:30h. Els corredors
tindran un temps màxim per a completar el recorregut d’1 hora i 10 minuts. La mitja
Marató serà a les 10 hores i el temps màxim per a realitzar el recorregut serà de 2:30
hores.
Art. 8.- Entrega de dorsals – L’entrega de dorsals es realitzarà el dia anterior a la
prova, a la Plaça del Born de Ciutadella de Menorca, de les 16:00h a les 20:00h i en els
següents horaris:
De 16:00 a 16:50 – Recollida de dorsals cursa Popular
De 17:00 a 18:30 – Recollida de dorsals 10k
De 18:30 a 20:00 – Recollida de dorsals Mitja Marató
Art. 9.- Inscripcions - Les inscripcions s’hauran de realitzar abans del 30 d’octubre
de 2020, a las 22:00 hores, visitant la pàgina WEB www.elitechip.net o
www.mitjamenorca.com
INSCRIPCIONS. MESURES EXCEPCIONALS COVID-19
En cas de suspensió definitiva de l'edició de l'any 2020 a causa de la crisi sanitària, es
realitzarà la devolució de la inscripció del 100% de l’import.
Art. 9.1.- Preus:
•

IX 10 km Illa de Menorca- El preu de la inscripció és de 12 euros fins el 279-2020. Entre el 28 de setembre i el 27 d’octubre de 2020, el preu de la
inscripció serà de 15 euros, i del 28 d’octubre al 30 d’octubre de 2020 el preu
de la inscripció serà de 19 euros.

•

XX Mitja Marató Illa de Menorca- El preu de la inscripció es de 18 euros
fins el 27-9-2020. Entre el 28 de setembre i el 27 d’octubre de 2020, el preu de
la inscripció serà de 21 euros, i del 28 d’octubre al 30 d’octubre de 2020 el preu
de la inscripció serà de 25 euros.

- En aquests preus hi ha un increment de 1 euro a tots els atletes no federats en la
federació d’atletisme.
Art. 9.2.- Fora de termini - Totes les inscripcions rebudes després del 31-oct-2020
tindran un preu de 30 euros.
Art.9.3.- Xip blanc reutilitzable - Tots els atletes que no siguin propietaris d’un Xip
Groc hauran d’abonar 2 euros per obtenir un xip blanc reutilitzable. El xip s’haurà de
retornar en finalitzar la prova.
Art.9.4.- Format de pagament - El Format de pagament es pot realitzar en el
mateix moment que es realitzi la inscripció, amb targeta de crèdit. No s’acceptaran
inscripcions que no vinguin acompanyades del seu corresponent rebut de pagament.

En cas de que es realitzi una inscripció i per motius justificables no pugui participar,
l’organització l’hi tornarà el 75% de la inscripció realitzada.
Art. 10.- Trofeus Obsequis - Hi haurà trofeus per als 3 primers classificats de la
categoria general absoluta i per als 3 primers classificats de cada categoria. Els premis
no són acumulables.
Art. 10.1. Al retirar el dorsal se’ls obsequiarà amb alguns detalls per part de
l’organització. Tots els atletes que finalitzin el recorregut rebran un obsequi
commemoratiu. Es realitzarà diploma digital acreditatiu del seu temps i del lloc
obtingut en la classificació general i per categories.
Art. 11.- Seguretat - La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats
competents del lloc (Policia Local, Protecció Civil), i pel servei de seguretat de
l’organització. La prova comptarà amb metge de carrera i el servei de la Creu Roja.
Art. 12.- Control - El control de la Prova estarà a càrrec del comitè de jutges de la
F.A.I.B, que seran els encarregats del control i classificacions. El control de resultats es
realitzarà mitjançant Sistema de ChampionChip.
Art. 13.- Drets d’imatge. L’organització podrà utilitzar imatges, vídeos i sons dels
participants durant la prova, incloent moments previs i posteriors, des de la recollida
de dorsals, entrega de premis i trasllat dels participants.
Art. 14.- Acceptació del reglament – El simple fet de realitzar la inscripció de la
prova implica la total acceptació de la present normativa, com altres disposicions que
per qualsevol causa pugui determinar l’organització. L’organització de la prova no es fa
responsable de totes les situacions o actuacions que puguin sorgir fora de la seva
competència o de les quals no sigui responsable directe.
Art.15.- Reclamacions – Qualsevol reclamació ha d’anar dirigida al jutge àrbitre de
la prova per escrit, en els 30 minuts següents a la publicació dels resultats oficials i
acompanyats per un pagament de 100 euros per la seva acceptació. En el cas que la
reclamació sigui aprovada es tornarà l’import d’aquesta reclamació.
*Consultar document adjunt Pla de Mesures COVID-19

