
Reglament de la XI Mitja marató  

LLOC DE SORTIDA I D'ARRIBADA:  Parc de Can Cirera Prim (Entrada carretera de 
Pollença) 

HORA DE SORTIDA:  

Mitja Marató:  A les 10h 

Cursa 10 kms:  A les 10.15h 

Curses Infantils: A les 12h 

PREUS INSCRIPCIONS: 

Mitja Marató: 

 Fins el 2 de febrer de 2018:  16€ + 3€ per lloguer de xip 
 Dies 3 i 4  de febrer de 2018 , inscripcions només presencials :  25€ + 3€ per lloguer 

de xip 

El xip és obligatori per participar a la cursa i s'ha de tornar una vegada acabada la cursa. 

Cursa 10 kms:   

 Fins el 2 de febrer de 2018:  8€ + 3€ per lloguer de xip 
 Dies 3 i 4  de febrer de 2018 , inscripcions només presencials :  15€ + 3€ per lloguer 

de xip 

El xip és obligatori per participar a la cursa i s'ha de tornar una vegada acabada la cursa. 

Curses Infantils:  

 Inscripcions gratuïtes 

 

RECOLLIDA DE DORSALS: 

 Els dorsals es podran recollir al Parc de Can Cirera Prim: 

 Dissabte, 3 de febrer de 2018 de les 11:00h a les 14h i de les 16h a les 19:00h 
 Diumenge, 4 de febrer de 2018 de les 07:30h a les 09:00h 

CATEGORIES  

 Absoluta masculina 
 Absoluta femenina  
 Absoluta Masculina Local 
 Absoluta Femenina Local 
 Veterans M40 (Homes de 40 a 44 anys) 



 Veterans M45 (Homes de 45 a 49 anys) 
 Veterans M50 (Homes de 50 a 54 anys) 
 Veterans M55 (Homes de 55 a 59 anys) 
 Veterans M60 (Homes de 60 a 64 anys) 
 Veterans M65 (Homes de 65 a 69 anys)  
 Veterans M70 (Homes de més de 70 anys) 
 Veteranes W40 (Dones de 40 a 44 anys) 
 Veteranes W45 (Dones de 45 a 49 anys) 
 Veteranes W50 (Dones de més de 50 anys) 

Es considerarà constituïda una categoria quan hi hagi 10 inscrits o més, sinó l’organització 
l’anul·larà o la suspendrà, i els participants passaran a una altra categoria. La classificació 
final es podrà consultar a les pàgines: www.elitechip.net 

PREMIS: 

Mitja marató i 10 kms: Hi haurà premis, una ximbomba, per els: 

 3rs primers classificats/ades de la categoria absoluta masculina i femenina 
 1r classificat/ada de la categoria absoluta masculina i femenina local 
 1r classificat/ada de la resta de categories 

Els premis no són acumulatius. 

OBSEQUIS: 

Mitja marató i cursa 10kms: Al retirar el dorsal cada atleta varis obsequis: obsequi+ 
botella pinya zumiclub + sac de patates. 

Curses Infantils: Al retirar el dorsal cada infant rebrà un obsequi. 

 

TEMPS LÍMIT: 

Mitja Marató:  A les 2:30 hores de l’inici de la competició es tancarà el control de la cursa. 

10 kms:  A les1.15 hores de l’inici de la competició es tancarà el control de la cursa. 

 

ITINERARI: 
 Sortida: Rona Est (Vial de Servei-davant Juguettos)-  Camí Gran de Son Amer- Camí de 
Son March- Camí de Sant Antoni- Camí Gran de Son Amer- Camí Vell d'Artà-Pollença- 
Camí Nou- Camí de Ses Jonqueres Veres- Camí de Son Fornari- Camí de sa Placeta de Son 
Amer- Travessia de Son Amer Can Fornari-  Camí Vell d'Artà-Pollença- Camí de Son Pou- 
Camí de Son March- Camí de Ca Don Xim Camí de Sa Claveta- Camí de Can Roca- Camí 
de Son Manyo- Camí de Na Pontons- Carretera de Búger (Ma-3422)- Ronda Est (Vial de 
Serveis)- Parc de Can Cirera Prim (Arribada)  

AVITUALLAMENTS: 



  Quilòmetre 5: Aigua;  quilòmetre 9: Aigua i beguda isotònica;  quilòmetre 13: Aigua, 
beguda isotònica i fruita;  quilòmetre 17: Aigua, beguda isotònica i fruita. A l'arribada hi 
haurà fruita, beguda i menjar sòlid. 

SEVEIS CORREDORS/RES: 

Hi ha servei de guarda-roba i de dutxes. 

Servei de fisioteràpia i recuperació activa pels atletes. 

WC 

 


