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Art. 1:LLOC I DATA DE LA PROVA 

 La cursa tindrà lloc el pròxim dia 26 de Setembre de 2019, a partir de les 18:00 h. Les curses infantils i a 
partir de les 18:45 h la cursa de 6,5 km. 
 
Art. 2:RECORREGUT  

Sortida i arribada a la bodega Jose Luis Ferrer, carretera Palma-Inca a l’entrada del municipi de Binissalem. 
El circuit transcorre per dins les vinyes propietat de la bodega Jose Luis ferrer i per algunes finques de propietat 
privada. La major part del recorregut és de terra amb alguns trams d’asfalt. Total 6,5 km. 

 
Art. 2: EDAT 

Podran inscriure’s totes les persones d’ambdós sexes. L’edat mínima d’inscripció serà de 16 anys a la cursa 
de 6,5 km. Per les curses infantils les edats van dels 3 als 16 anys. 
 
Art. 3:INSCRIPCIONS 

 A les inscripcions hi haurà de constar: nom i llinatges, any de naixement, telèfon i club en cas d’estar federat. 
Les inscripcions es realitzaran telemàticament a traves d’elitechip o bé el dia de la cursa a partir de les 16:00h fins les 
17:30h.  
 
Art. 4: ATLETES LOCALS 

 Els atletes que participin com a locals han de poder demostrar que estan empadronats a Binissalem amb el 
seu Dni. 
 
Art. 5:DORSALS 
  Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la cursa en la taula d’inscripcions. 

  
Art. 6:APTITUD FÍSICA: 
 Els atletes participants a la cursa es responsabilitzen de qualsevol dany moral i/o físic que els pugui afectar 
durant el transcorre de la prova. Així i tot es contractarà una assegurança d’accidents pels participants a traves de la 
federació balear d’atletisme. 
 
 
Art. 7:PLA DE SEGURETAT I D’EVACUACIÓ DE FERITS 

Assistència amb equip mèdic i dues ambulàncies . L’evacuació es realitzarà preferentment a la Clínica 
palmaplanas, si be queda supeditat a lo que ordeni el facultatiu, estant a disposició els diferents PAC de cada localitat. 

Les comunicacions entre els responsables de la prova, serà per telèfon mòbil. Policies i Protecció Civil per 
radio. 

 
Participació estimativa d’un màxim de 700 corredors 

 
 
 
 
Art.8:  CATEGORIES    
 L’edat del participants es resoldrà per la data de naixement del seu D.N.I. (en cas de dubte es podrà sol·licitar 
per comprovar l’edat .) Totes les categories es separen en masculí i femení. 
 

 Senior-absoluta masculí  

 Senior-absoluta femení 
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 Veterans m40 masculí 

 Veteranes f 40 femení 

 Veterans m50 masculí 

 Veteranes f 50 femení 

 Local masculí  

 Local Femení  
 
 
Categories de les curses infantils i distàncies: 

 Sub 6  100 metres  si compleix els 6 anys dins el 2020, ja es considera sub 8 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 8  300 metres si compleix els 8 anys dins el 2020, ja es considera sub 10 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 10  600 metres si compleix els 10 anys dins el 2020, ja es considera sub 12 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 12  600 metres si compleix els 12 anys dins el 2020, ja es considera sub 14 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 14  1200 metres si compleix els 14 anys dins el 2020, ja es considera sub 16 ( temporada 2019-2020) 

 Sub 16  1200 metres si compleix els 16 anys dins el 2020, ja es considera sub 18 ( temporada 2019-2020) 
 

 
Art.9: PREMIS 
 

 Categories infantils: 3 primers de cada categoría i medalla per a tots els participants. 

 Cursa 6,5 km : als tres primers de cada categoria 
 

Art.10:NORMATIVA 
  El sol fet d’inscriure’s  implica la total acceptació del present reglament. 
 Tot allò que no estigui estipulat en aquest reglament es resoldrà d’acord amb l’organització i la reglamentació 
federativa. 
 
Art.11:SERVEIS ESPECIALS 
En aquesta edició es comptarà amb els serveis de guarda-roba, refresc post cursa i  servei d’ ambulàncies i metge. 
 
 
Direcció de cursa : Pere Reus Moyà  (696639090) 
 
 
 
Binissalem,  29 de Juliol  de 2019 
 


