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                                                                                    Consell, 30 de Juliol del 2.012 

 

El proper 17 d’Agost organitzem la I Cursa Popular 5k Sant Bartomeu 2.012. Carrera popular 

de 5 km, que transcorre dins el municipi de Consell - Mallorca.  

 

La organització d’aquesta prova esportiva es durà des de el Club de Triatló Consell, amb 

domicili c/ Dtor Morey, 15 – 07330 – Consell i CIF G57743122, conjuntament amb 

l’Ajuntament de Consell, acta emmarcat dins el programa de festes patronals Sant Bartomeu 

2.012 

 

La I Cursa Popular 5k Sant Bartomeu 2.012 es tracta d’una cursa  popular on qualsevol 

persona amb un mínim de nivell físic podrà participar. Es farà una de 5 km, juntament amb una 

prova per els mes petits, els juniors.  

 

El circuit de carrera es realitza pels camins del Municipi de Consell, fent la sortida i l’arribada al 

Plaça Major de Consell.  

  

A continuació es detalla en plànol:  

 

Circuit Carrera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adjunta els carrers i camins que serán utilitzants per el recorregut de la cursa:  

 

Sortida Plaça Major de Consell 

 Direcció Carrer de Muntanya 

 

Gir a la dreta en arribar al Camí 

Vell de Muro 

 

Gir a la dreta en arribar al Camí 

del Terme  
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Es segirà el Camí del Terme fins 

arribar al Poígon Industrial de 

Consell 

 

Gir a l’esquerra per agafar 

l’Avinguda del Raiguer 

 

Gir a la dreta per pujar el Carrer 

Sant Bartomeu fins arribar a la 

Plaça Major de Consell  

Arribada Plaça Major de Consell 

 

La prova consta amb l’autorització de l’Ajuntament de Consell i la Policia Local del Municipi.  

 

Reglament de Carrera 

 

Art. 1.- Organització - El Club CT Consell  i l'Ajuntament de Consell, organitzen la Cursa popular 

“I 5km Sant Bartomeu 2012” que tindrà lloc dia 17 d'agost de 2012, a les 19.00 hores. 

 

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 2011/2012. 

 

Art. 3.- Recorregut - El recorregut es farà per el següents llocs: 

 

• Sortida Plaça Major de Consell 

• Direcció Carrer de Muntanya 

• Gir a la dreta en arribar al Camí Vell de Muro 

• Gir a la dreta en arribar al Camí del Terme 

• Es segirà el Camí del Terme fins arribar al Poígon Industrial de Consell 

• Gir a l’esquerra per agafar l’Avinguda del Raiguer 

• Gir a la dreta per pujar el Carrer Sant Bartomeu fins arribar a la Plaça Major de Consell 

• Arribada Plaça Major de Consell 

• El circuit estarà completament tancat al trànsit. 

 

Art. 4.- Categories - Les categories del “I Cursa Popular 5km Sant Bartomeu 2012” seran les 

següents: 

 

Masculí i femení 

• Iniciació (any de naix. 2005,2006 i 2007)  

• Benjamí (any de naixement 2003 i 2004) 

• Aleví (any de naixement 2001 i 2002)  

• Infantil (any de naixement 1999 i 2000) 

• Cadet (any de naixement 1997 i 1998)  

 

Masculí i femení  (5 km) 

• Juvenil (any de naixement 1995 i 1996) 

• Júnior (any de naixement 1993 i 1994)  

• Sènior (any de naixement 1992 al 1972) 

• Veterans 40 (40-44 anys) 

• Veterans 45 (45-49 anys) 

• Veterans 50 (50-54 anys) 
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• Veterans 55 (55-59 anys) 

• Veterans 60 (+60 anys) 

 

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 19.00 hores, a la plaça Major de Consell. Per a les 

categories menors, la sortida serà a les 19.30 h. 

 

Art. 7.- Lliurament de dorsals - El lliurament de dorsals s’efectuarà fins a 1 hora abans de la 

sortida de la cursa a l’estand habilitat situat a la plaça Major de Consell 

 

Art. 8.- Inscripcions - Les inscripcions s’han de formalitzar abans del 16 d'agost de 2012 a les 

22.00 hores a la web www.elitechip.net .  

 

Es podran fer inscripcions el mateix dia de la cursa, però tindran un sobre-cost de 2€ per 

inscripció. El preu de la inscripció és de 5 € + 3€ . de lloguer del xip. 

 

Art. 9.- Trofeus i obsequis - Hi haurà trofeu per als tres primers classificats de la categoria 

absoluta, i un detall de guanyador a cada categoria. Tots els atletes que acabin el recorregut 

rebran un obsequi commemoratiu. 

 

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 el servei de la Creu Roja, a mes cada participant no federat estarà cobert per 

una pòlissa d’accidents contractada a tal efecte 

 

Art. 11.- Control - El control de la prova estarà a càrrec 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. 

 

 

No dubtin en contactar directament amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte que puguin 

tenir de l’esdeveniment.  Rebi una salutació cordial,    

 

Joan Carles Miquel Garau 

606.02.66.28  

info@ctconsell.net  

www.ctconsell.net 


