
                                     

CURSA XX ANIVERSARI HOSPITAL DE MANACOR

22 D'ABRIL de 2017

Normes de la prova:

Dintre dels actes de celebració del XX Aniversari de l'Hospital de Manacor
s'organitza
una Cursa Popular i una Marxa Nordic Walking amb sortida i arribada a
l'Hospital.
Data: 22/04/2017. Hora: 16:30
Distància i circuit: 6,5 km, circuit amb recorregut mixt urbà i per la Via Verda
Manacor-
Artà.
Categories: Cursa Femení i Masculí fins a 40 anys, Femení i Masculí majors
de 40 anys.
Marxa Nordic Walking, Femení i Masculí.
Edat mínima: L'edat mínima per participar en la cursa és de 16 anys complerts
el mateix
dia de la prova.
Cronometratge : a càrrec de ELITECHIP, amb el sistema ChampionChip. Els
participants
que lloguin el xip l'han de tornar al final de la cursa.
La prova està autoritzada per la Federació Balear d'Atletisme.
Seguretat: la prova comptarà amb la col·laboració de serveis d'ordre públic i de
voluntaris
per vetllar per la seguretat. És obligatori respectar les seves indicacions. Hi
haurà servei
d'ambulàncies.
Premis: pels tres primers classificats de cada categoria de la Cursa (F i M fins
a 40, F i M
majors de 40); primers classificats F i M treballador de l'Hospital ("local"); tres
primers
classificats F i M de Nordic Walking).
Inscripció: fins al 21 d'abril a les 12:00, a través de la plataforma
http://www.elitechip.net/.
El mateix dia de la prova a la sortida, fins 30 minuts abans. Treballadors de
l'Hospital:



indicar "local" en realitzar la inscripció.
La inscripció inclou refrigeri al final de la Cursa i Marxa, i assegurança
d'accident /
responsabilitat civil.
Recollida de dorsals: el mateix dia de la Cursa, fins 30 minuts abans de l'inici.

Una vegada finalitzades les proves esportives, fi de festa a la zona del costat
de l'Hospital.

Preus: La inscripció és gratuïta, excepte el llogue r de xip pel
cronometratge, que és de 3 euros pels corredors.


