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REGLAMENT 

 
1.- La XXIV MITJA MARATÓ DEL CARME i 10.000 mtrs es 
celebrarà a Capdepera el dia 29 de juny a partir de les 19,30 hores, sota 
l’organització del Servei Municipal d’Esports, Capdepera en joc, el Grup 
d’Atletes Gabellins i la Confraria de pescadors Verge del Carme. El control 
tècnic de la prova estarà a càrrec del Comitè provincial de Jutges de la 
Federació d’Atletisme, amb l’obligació per part dels atletes d’acatar les 
seves ordres, així com aquelles que venguin de l’organització i dels agents 
de l’autoritat. 
 
2.- Podran prendre part a la cursa totes aquelles persones que ho desitgin, 
segons els límits d’edat que s’estableixen per a cada categoria. La 
inscripció serà de 15 € per la mitja i 10€ pels 10.000mtr fins  día 27 de juny 
a www.elitechip.net o fora del termini d’inscripcions, una hora abans de la 
cursa 20 €  i 15 € al mateix moll . Es pagarà 3 € per el chip. 
 
3.- Categories: 
21.000 mtr 
A.- Participants masculins nascuts entre el 1995 i 1974 (Absoluta). 
B.- Participants masculins nascuts entre 1973 i 1964 (M 40). 
C.- Participants masculins nascuts a partir de l’any 1963 (M50). 
D.- Participants femenines nascudes a partir de 1995. 
E.- Participants locals. 
G.- Participants nascuts abans de 1968 (M 45) locals 
10.000 mtr 
A.- Participants masculins nascuts entre el 1995 i 1974 (Absoluta). 
B.- Participants masculins nascuts entre 1973 i 1964 (M 40). 
C.- Participants masculins nascuts a partir de l’any 1963 (M50). 
D.- Participants femenines nascudes a partir de 1995. 
E.- Participants locals masculí. 
F.- Participants locals femení 
G.- Participants nascuts abans de 1968(M 45) locals. 
 
4.- Recorregut. 
 El recorregut serà de 21.097 metres la mitja i 10.000mtrs , sortint del 
moll de Cala Rajada i passant per diversos camins veïnals i carrers del nucli 
urbà. 
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5.- Inscripcions. FINS DIJOUS DIA 27 DE JUNY. 
 Fins a dia 27 de juny a www.elitechip.net o fora del termini una hora 
abans de la cursa al mateix moll. 
 
6.- Assistència i organització 
 L’organització no es fa responsable dels danys morals, materials i 
físics que puguin sofrir els participants, abans, durant o després de la prova. 
En tot cas, però, es prendran les mesures necessàries pel millor 
desenvolupament de la cursa, posant el servei dels corredors una 
ambulància i assistència mèdica permanent. Hi haurà punts d’avituallament 
cada 4 km.  
 Els participants estaran igualment protegits per una pòlissa 
d’assegurances de responsabilitat civil. 
 Es podrà exigir dels corredors algun document acreditatiu de la seva 
personalitat i edat. La inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament. 

Per motius de seguretat l’organització es reserva el dret d’eliminar de 
la cursa algun corredor. Així mateix, la cursa es tancarà a les 2,30 hores 
d’haver començada. 
 
7.- Premis :   L’organització  lliurarà  al tres primers classificats de cada 
categoria un trofeu. 
 
8.- L’organització, en cas de dubte, es reserva el dret d’interpretació 
d’aquest reglament. 
 
Categoria A- Trofeus als tres primers classificats.   
Categoria B.- Trofeus als tres primers classificats. 
Categoria C.- Trofeus als tres primers classificats. 
Categoria D.- Trofeus als tres primers classificats.   
Categoria E .- Trofeus als tres primers classificats 
Categoria F .- Trofeus als tres primers classificats 
Categoria G .- Trofeus als tres primers classificats 

 
 


