
Art. 1. Organització –  Creu Roja de Ferreries, Ajuntament de Ferreries, Conselleria de Medi 
Ambient i XTREM Menorca Atletisme, organitzen la VII Cursa Popular des Camí Reial, a celebrar 
el proper dia 22 d'abril de 2012, a les 11:00 hores. 

Art. 2.- Tipus de competició - La Cursa Popular es realitzarà d’acord a la normativa de Ruta de 
la Federació d’Atletisme de les Illes Balears per a la temporada 2011/2012; la cursa es lliure i esta 
oberta a totes persones que vulguin fer el recorregut  i gaudir de la bellesa dels paratges d’aquesta 
ruta.

Art. 3.- Recorregut -  El recorregut serà de aproximadament uns 10.200 m i 2.450 m per a les 
categories de Infantil i Cadet. En el cas de les categories d'Iniciació, Benjamí i Aleví es realitzarà 
un mini recorregut dins el cas urbà de Ferreries acord per a la seva edat.

Art.4.-  Circuit - El circuit s'ubicarà en el terme de Ferreries, la sortida i l'arribada estaran situades 
a la plaça de l’Oar de Ferreries, i la cursa s'iniciarà en direcció al c/Fred, Bisbe Sever, Verge del 
Toro, Plaça de L’Oar, Pau Pons, Sa Font, Sant Bartomeu, i cap es camí reial fins a Biniatrum. 
Desprès es sortirà  a la carretera d'Algendar fins a na Salema on es girarà per realitzar la  tornada 
per es Camí Reial. El tipus de circuit es bàsicament per asfalt manco a la tornada que es realitza 
per el camí antic,  també a sa sortida de Ferreries hi ha un tram de escales.

Art. 5.- Categories - Les categories de la VIII Cursa Popular des Camí Reial, seran las següents:

  Masculí            Femení
- Iniciació (anys de Naix. 05 i post) - Iniciació (anys de Naix. 05 i post)
- Benjamí (anys de Naix. 03-04) - Benjamí (anys de Naix. 03-04)
- Aleví (anys de Naix. 01-02) - Aleví (anys de Naix. 01-02)
- Infantil (anys de Naix. 99-00) - Infantil (anys de Naix. 99-00)
- Cadet (anys de Naix. 97-98) - Cadet (anys de Naix. 97-98)
- Absolut   - Absolut

Art. 6.- Edat Mínima - La edat mínima per participar a la cursa llarga serà la corresponent a les 
categories Juvenil-Junior, o sigui, a la cursa llarga no es deixarà participar cap atleta que sigui 
nascut l’any 1997 i posteriors.

Art. 7.- Classificacions – Les classificacions es realitzaran per ordre d’arribada dels atletes a la 
Meta i per categories segons les que tenen assignada per a les seves edats.

Art. 8.- Horari – L'hora de sortida serà a les 10:00 hores i el temps màxim per realitzar el 
recorregut serà de 1 hores  y 30 minuts. 
Art.8.1.- Quan es  sobrepassi el temps màxim l'organitzador pot determinar el tancament de 
la prova.
Art.8.2.-Totes les persones que no finalitzin el recorregut abans del temps màxim, figuraran 
a las classificacions com a  no finalitzats.
Art. 8.3.- A les 17:50 h. es donarà la sortida a les categories d'iniciació, benjamí i aleví, en un 
mini-recorregut  adequat a les seves edats                                         

Art. 9.- Lliurament de dorsals – Els dorsals es podran recollir el dissabte dia 22 d'abril 
de las 08:30 hores i fins a 09:30 hores.

Art. 10.- Inscripcions - Les inscripcions es podran realitzar a la pàgina web 
www.elitechip.net o als locals de la Creu Roja de Ferreries.  En les Inscripcions s’ha 
d’especificar clarament el nom, llinatges, data de naixament, adressa, telèfon, DNI, i 
signatura del participant aceptant cadesquna de les normes aqui descrites. També es 
podran realitzar fins a 08:30 hores del dia 22 d'abril.

No es permetrà cap inscripció després de les 10:30 hores.

Art. 11.- Trofeus, Obsequis i premis – Hi haurà trofeu per als 3 primers atletes 
classificats de cada categoria.

Art. 12.- Seguretat - Les autoritats locals  (Policia Local i Protecció Civil de Ferreries) 
vetllaran per la seguretat de la prova, a més a més comptarà amb el servei de la Creu 
Roja de Ferreries.

Art. 13.- Control - El control de la Prova estarà a càrrec del Comitè de Jutges de la 
F.A.I.B, que seran els encarregats del control y classificacions. 

Art.14.-  Reclamacions - Totes les reclamacions tindran que anar dirigides al jutge 
arbrit de la prova i per escrit, abans de 30 minuts a contar des de que es publiquin 
els resultats. 

Art. 1 L'organització es pren la llibertat de desqualificar o expulsar a qualsevol atleta o 
persona que falsifiqui dades sobre la seva identitat, no completi es recorregut o tingui 
qualsevol conducta poc esportiva.
 
Art. 2 Els atletes facilitaran la seva identificació a la organització sempre que aquesta 
ho sol·liciti.

Art. 3 No es permetrà que cap atleta tingui accés a la carrera sense el corresponent 
dorsal o que no hagi realitzat la inscripció correctament.

Art. 4  Els participants es consideren aptes, tant física com psíquicament, per prendre 
part en la cursa.

Art. 5 L'organització declina tota responsabilitat pels danys morals, físics o materials 
que puguin sofrir els participants, no obstant vetllarà per la seguretat de la prova.

Art. 6 Aquestes normes es fan publiques de caràcter provisional, per la qual cosa, 
podran ésser modificades per l'organització, aquesta comunicarà totes les modificacions 
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