
Bases de la cursa Llego Minyona 2020 

 

1.Cursa Dimoni Negre: 

Edat: De 0 a 5 anys (acompanyats per adults) 

Distància: 350 metres. 

Lloc de sortida: Carrer Fadrins, davant CEIP sa Graduada. 

Arribada: Carretera de Pollença (davant Peugeot) 

Hora de sortida: A les 15:00h 

Hora de trobada: A les 14.45h (Davant Escola Graduada) 

2. Cursa Bar sa Sini: 

Edat: De 6 a 10 anys.   

Distància: 850 metres. 

Lloc de sortida: Carretera d’Inca, davant Bar sa Sini. 

Arribada: Carretera de Pollença (davant Peugeot) 

Hora de sortida: A les 15:15h 

Hora de trobada: A les 15.00h (Davant Bar sa Sini) 

3. Cursa Grouxo: 

Edat: De 11 a 15 anys. 

Distància: 1.250 metres. 

Lloc de sortida: Carretera d’Inca, davant Bar s’Entrada 

Arribada: Carretera de Pollença (davant Peugeot) 

Hora de sortida: A les 15:30h 

Hora de trobada: A les 15.15h (Davant Bar s'Entrada) 

Inscripcions:  A la pàgina www.elitechip.net i el dia de la cursa de les 
11.30h a les 14.00h en el parc de Can Cirera Prim. 

Inscripcions gratuïtes. 

Recollida de dorsals: El dia de la cursa de les 11.30h a les 14.30h en 
el Parc de Can Cirera Prim. 

Obsequi per a tots els participants. 



Avituallament: A l'arribada (Parc de Can Cirera Prim) 

Cronometratge: Al ser una prova popular i no competitiva no està 
cronometrada. 

Assegurança: Tots els atletes participants estan coberts per una pòlissa 
d’assegurança d’accidents i una de responsabilitat civil, per a qualsevol 
incident que es produeixi durant la prova i mai no provocat per patiment o 
malaltia latent o patologies prèvies, imprudència, negligència o danys 
produïts en els desplaçaments al lloc de la carrera o d’aquesta al domicili del 
participant. Metge de Carrera: Hi haurà un metge de carrera responsable 
dels serveis mèdics. Tots els al·letes amb problemes físics, respiratoris, 
al·lèrgics, etc., que necessitin atencions especials ho hauran de notificar a 
l’organització abans de començar la competició i posar-ho darrere el dorsal. 

Servei d’ambulàncies: Hi haurà una ambulància amb metge, de transport 
vital avançat, i dues ambulàncies vital bàsica, situades durant el recorregut. 

Seguretat de la Carrera: Policia Local de sa Pobla, Guàrdia Civil,  Protecció 
Civil i els membres de l’organització són els encarregats de la seguretat de la 
prova, els atletes participants seguiran totes les seves instruccions. 

Organització: La cursa és organitzada per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de 
sa Pobla amb col·laboració amb el Club Atletisme sa Pobla. 

Condicions Generals: La cursa es podrà suspendre, per inclemències del 
temps o si així ho determina l’organització. Durant les proves s’han de seguir 
les instruccions donades pels responsables de l’organització, no s’ha de 
procedir de manera antiesportiva o poc cívica, de fer-ho així seran 
desqualificats. El desconeixement del reglament no n’eximeix el compliment. 
El fet d’inscriure-s’hi implica que el signant renuncia a tots els drets i 
prestacions contra els organitzadors, patrocinadors, col·laboradors i els seus 
respectius representants i delegats, derivats dels danys que poguessin 
resultar de la seva participació en aquesta competició, a més suposa 
l’acceptació d’aquest reglament i les determinacions resoltes per 
l’organització. 

 


