
IV 1/4 DE MARATÓ MARIA DE LA SALUT 

Distàncies: 10 km i 5 km 

Data: diumenge 7 d’abril de 2019  

Lloc: Maria de la Salut 

Hora de sortida: 10:00 hores  

Lloc de sortida: Plaça des Pou 

Organitza: Club Esportiu Su-atges, Penya Madridista de Maria de la          

Salut i Ajuntament de Maria de la Salut. 

Patrocina: AXA, Caixabank, Cafè Can Tomeu, Sa Bodega, Cas Xigaler,          

Som Hotels, RIE, Sa Canyeta - Cas Padrí Toni, Embotits Matas i            

Ajuntament de Maria de la Salut 

Col·labora: Bar Poliesportiu KM 0, BIP supermercats 

 

Cronometratge: Elitechip 

Activitats infantils a partir de les 9:30 h a la Plaça des Pou 

 

Categories 

Cursa 10 km: 

- Absoluta (masculí i femení) 

- M40 (masculí i femení) 

- M50 (masculí i femení) 

- M60 (masculí femení) 

- Local (masculí i femení) 

 

Cursa 5 km: 

- Absoluta (masculí i femení) 

- M40 (masculí i femení) 

- M50 (masculí i femení) 

- M60 (masculí femení) 

- Local (masculí i femení) 

 

Trofeus i premis: 

- Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria. 

- Sorteig d’un berenar per a dues persones i d’un sopar per a dues             

persones al Bar Poliesportiu KM 0. 

 

 



Inscripcions 

Les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web           

www.elitechip.net o bé el mateix dia de la cursa, a la taula d’inscripcions             

instal·lada a l’efecte, fins 30 minuts abans de la prova.  

Preus: 

Inscripció cursa 10 km 10 € 

Inscripció cursa 5 km 5€ 

Lloguer xip: 3 € (obligatori per participar a la cursa) 

 

La inscripció inclou: 

- Obsequi per als 250 primers inscrits (camiseta tècnica de la cursa           

marca BODYCROSS, valorada en més de 20 €) 

- Avituallament als 5 km i als 10 km (aigua i begudes isotòniques) 

- Refrigeri per tots els participants al final de la prova. 

- Assegurança d’accidents i RC per tots els participants inscrits a la           

cursa. 

- Assistència sanitària. 

- Sorteig d’un berenar per a dues persones i d’un sopar per a dues             

persones al Bar Poliesportiu KM 0. 

 

Recollida de dorsals: diumenge 7 d’abril de 8:30 a 9:30 hores a la Plaça              

des Pou. 


