
Reglament
1. Organització

Club Atletisme Pollença organitza junt amb l'ajuda del col·laboradors la segona
edició de la cursa memorial Miquel Amengual el pròxim  12 de novembre a partir de
les 16:00 amb les curses infantils

2. Tipus de competició
La competició es portarà a terme d’acord amb la normativa de ruta de la Federació
Balear d’Atletisme de les Illes Balears per la temporada 2022/2023.

3. Recorregut
Circuit per el casc urbà de Pollença, sortida i arribada a la plaça dels seglars, amb el
final de la cursa pujant i baixant el calvari. Amb una distancia de 6 km aprox.

4. Categories
Cursa de 6000 m

Categoria Any Naixement

SUB 16 2008-2007

SUB 18-20 2006-2005-2004-2003

SUB 23 2002-2001-2000

ABSOLUTS F-M

VETERANS 40 F-M de 40 a 49 anys

VETERANS 50 F-M de 50 a 59 anys

VETERANS 60 F-M de 60 endevant

Els participants a la cursa de 6000 mts de la categoría SUB 16, necessitaran autorització
signada per un tutor,pare o mare.

Curses Escolars

Categoria EDAT

Iniciació 0-4 anys

Sub 8 5-6-7 anys

Sub 10 8-9 anys

Sub 12 10-11 anys (2011/2012)

Sub 14 12-13 anys (09/10)



5. Classificacions
S’estableixen les classificacions per les categories que determinen els guanyadors
de cada categoria per ordre d’arribada a meta.

6. Horari
l’inici de les curses escolars és a les 16:00 i la cursa absoluta es a les 16:30

7. Entrega de dorsals
La entrega de dorsals es realitzarà el mateix dia de la prova en el lloc habilitat al
costat de la línia de sortida, una hora abans de la cursa fins 15 minuts abans de
l'inici de les proves.

8. Inscripcions
Les inscripcions a la prova s’han de realitzar abans de dia 11 de novembre a les
22:00 hores a la pàgina web www.elitechip.net o el mateix dia al lloc habilitat. El preu
d’inscripció per la cursa es de 10€ (+2€ de lloguer de chip i +1€ per als no federats).
les curses escolars son gratuïtes.

9. Trofeus i Obsequis
Hi haurà trofeus per cada categoria de la cursa de 6000 m i obsequi per tots els nins
i nines de les curses escolars

10. Seguretat
La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats competents (policia local,
Protecció civil,...). El corredor per part seva reconeix el seu bon estat de salut i estar
en les condicions suficients per acabar la prova.

11. Control
El control de la cursa es realitzarà amb el sistema de chips ChampionChip, el chip es
portarà a la sabata o el turmell per el bon funcionament del cronometratge. L’atleta
que no porti chip o no el porti en el lloc corresponent no sortirà en les classificacions
La cursa sera controlada per els jutges de la faib

12. Acceptació del reglament
El simple fet de realitzar la inscripció a la prova implica la total acceptació de la
present normativa, com altres disposicions que per qualsevol causa pugui
determinar l’organització. L’organització de la prova no es fa responsable de les
situacions o actuacions que puguin sorgir fora de la competició o de les quals no
sigui responsable directe


