
VIII 10 KM PORRERES 2021 

     

 

REGLAMENT 

 

ENTITAT ORGANITZADORA 

Club Atletisme Porreres i Ajuntament de Porreres 

www.caporreres.es 

LLOC I DATA DE LA PROVA 

Recorregut urbà i interurbà de 10 km a Porreres, dia 14 de novembre de 2021. 

SORTIDA 

Plaça De la Vila, a les 10:30. 

ARRIBADA 

Plaça De la Vila, hora màxima d’arribada a meta a les 12:00. 

RECORREGUT 

Plaça De la Vila 

Carrer Sala 

Carrer Donzella 

Carrer Dusai 

Carrer Pou Florit 

Carrer del Call 

Placeta d’en Lluc 

Avinguda Bisbe Campins 

Carrer Sala 

Ronda d’Alcassor 

Camí de Son Servera 

Camí de Son Morlà 

Camí de Sa Pedrera 

Carrer Lluis Vives 



Carrer Dusai 

Carrer Pou Florit 

Carrer del Call 

Placeta d’en Lluc 

Plaça De la Vila 

AVITUALLAMENTS 

Aigua en el punt kilomètric 5 (Camí de Son Morlà) i línea de meta. 

INSCRIPCIONS 

S’acceptaran inscripcions fins dissabte 13 de novembre de 2021 a les 12:00. Les  

inscripcions es podran fer a través de la plana web www.elitechip.net 

Els primers 300 atletes inscrits tindran obsequi especial de la cursa. 

L’edat mínima d’inscripció serà de 16 anys. 

PREUS 

10 € fins dia 7 de novembre de 2021 

15 € des de dia 8 de novembre fins dia 14 de novembre de 2021 

Als preus estipulats, cal afegir l’import corresponent del lloguer o compra del xip. 

ENTREGA DE DORSALS 

Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la prova a la Plaça De la Vila, fins les 9:30. IMPORTANT: 

obligatori presentar el document de Declaració Responsable COVID-19 (al final d’aquest 

reglament) emplenat i signat per a poder retirar el dorsal. 

PLA DE SEGURETAT 

Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa  

d’assegurances, concertada per l’organització, que cobrirà els accidents que es  

produeixin com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova i mai  

com a derivació d’un patiment o tara latent, lesió, imprudència, negligència,  

inobservança de les lleis i de l’articulat del reglament. 

Hi haurà un servei d’ambulància amb metge. 

La policia local de Porreres, Subsector de Tràfic de la Guàrdia Civil i Protecció Civil  

seran els encarregats de la seguretat de la prova. 

 

 



PUNT DE TALL DE CURSA: 

Per motius d’organització i seguretat de la cursa, el temps disponible per completar el recorregut 

d’aquesta cursa és de 90 minuts i s’estableix un punt de tall, que l’atleta haurà de complir. En cas 

contrari, des de l’organització l’informaran de la seva obligació d’abandonar la cursa: 

Km 5: hora màxima 11:10  

CATEGORIES 

• LOCALS 

Masculí 

Femení 

• ABSOLUTA (3 primers atletes de la classificació general) 

Masculí 

Femení 

• SENIOR (fins els 39 anys) 

Masculí 

Femení 

• VETERANS 40 (dels 40 fins els 49 anys) 

Masculí 

Femení 

• VETERANS 50 (dels 50 fins els 59 anys) 

Masculí 

Femení 

• VETERANS 60 (+ de 59 anys) 

Masculí 

Femení 

PREMIS 

Per a totes les categories, hi haurà trofeus pels 3 primers atletes classificats de  

cada categoria masculí i femení. 

Premis no acumulatius. 

CLASSIFICACIONS DE LA PROVA 

Es realitzaran per “Élite Chip”. 

 



SERVEIS AL CORREDOR 

• Vestuaris, WC i dutxes. 

• Guarda-roba a la sortida/arribada. La retirada es farà amb el número de dorsal. 

• Avituallament en el punts kilomètric 5 i meta. 

• Líquids i sòlids en meta. 

• Servei metge i d’ambulància. 

DESQUALIFICACIONS 

Seran automàticament desqualificats de la prova tots els atletes que: 

• No portin el dorsal correctament. 

• No realitzin el recorregut complet. Es controlaran diferents punts al llarg del  

recorregut. 

• Alterin o ocultin la publicitat del dorsal. 

• Portin el dorsal adjudicat a un altre atleta. 

• No portin el dorsal original assignat per a aquesta edició. 

• Entrin en meta sense dorsal. 

• No atenguin a les instruccions dels jutges o del personal de l’organització. 

 

IMPORTANT: No s’autoritza a acompanyar cap atleta durant la cursa. 

No s’autoritza a cap ciclista realitzar el recorregut de la cursa, excepte els 
assignats per l’Organització.  

 

Els atletes desqualificats perdran automàticament tota opció de premis. 

 

NORMATIVA COVID-19 

Tots els participants i personal de l’organització portaran la mascareta durant tota la prova (a 

excepció dels atletes durant la competició). La mascareta es portarà a la línia de sortida. A línia 

de meta es farà entrega d’una mascareta i l’atleta mantindrà la distància de seguretat de 1,5 m. 

S’evitaran aglomeracions a la retirada dels dorsals. Tots els atletes participants (excepte atletes 

participants en el Campionat de Balears, veure reglament del campionat) hauran d'emplenar i 

signar la Declaració Responsable (annexe 1) i presentar-la a l'hora de la retirada del dorsal, 

sense la qual el dorsal no serà lliurat. 

Responsable COVID-19 de la prova:  José Miguel Jiménez Rodríguez , telèfon 620 23 14 40 



 

El 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. 

Tots els participants quan s’inscriuen, certifiquen verbalment, que es troben  físicament 

bé i sense problemes de salut per poder realitzar aquesta prova.  

L’organització es reserva el dret de demanar el certificat metge corresponent als atletes 

de més de 40 anys. 

RECLAMACIONS 

Les reclamacions es presenten per escrit, adreçades a la Junta Directiva del C A Porreres a la 

finalització de la prova. Es disposarà de model de reclamacions el dia de la prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. A.Porreres  

Porreres, 16 de setembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1-DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19 

La crisi sanitària de la COVID-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures tendents a complir  els  

protocols  marcats  per  les  autoritats  sanitàries.  L'establiment  i  compliment  de les  esmentades  

mesures  requereix  d'una  sèrie  de  compromisos  i  formes  d'actuació  per part,  fonamentalment,  

d'organitzadors  i  participants.  La  lectura  i  acceptació  del  present document  és  condició  indispensable  

per  a  prendre  part  a  la  IX MITJA MARATÓ PORRERES 2021 & 10 KM (PROVA) que tindrà lloc el 

dia 14 de novembre de 2021 a Porreres (Mallorca) i que estarà organitzada pel Club d’Atletisme 

Porreres (ORGANITZADOR). 

.......................................................................... (nom complet), amb DNI/NIE .............................. 

DECLARO I MANIFEST: 

1. Que tinc ple coneixement i consciència que la meva participació en la PROVA implica un risc de contagi 

del COVID-19 del qual sóc conscient i accepto, en el ben entès que tindré dret a poder presentar les 

reclamacions oportunes contra aquelles persones que haguessin incomplit les regles de protecció i 

comunicació establertes en els protocols, especialment quan hagi estat un esportista que hagués participat 

en la prova. 

2. Que no presento simptomatologia compatible amb el Coronavirus SARS- CoV-2 (febre superior o igual 

a 37,5 graus, tos, malestar general, sensació de falta d'aire, pèrdua del gust, mal de cap, fatiga, dolor de 

coll, dolor muscular, vòmits, diarrea) o qualsevol altre símptoma típic de les infeccions. 

3. Que no he donat positiu ni he tingut contacte estret amb alguna persona o persones amb 

simptomatologia possible o confirmada de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors a la data de 

signatura d'aquest document. 

4. Que he llegit els protocols de seguretat i les mesures informatives i de prevenció d'higiene i de seguretat 

de la COVID-19 disposades pel ORGANITZADOR i les respectives Autoritats Sanitàries, i accepto complir-

les de manera responsable, íntegrament, amb les pautes de conducta i comportament que aquests 

estableixen, acceptant que el Responsable COVID-19 de la PROVA pot acordar la meva exclusió de la 

PROVA i de la instal·lació o zona delimitada de l'espai esportiu en cas d'incomplir-les. 

5. Que sóc conscient i accepto que l'incompliment de les normes del COVID- 19, especialment la no 

declaració d'haver donat positiu o no haver declarat el fet d'haver tingut una relació pròxima amb persones 

amb símptomes, implica una infracció molt greu del codi disciplinari que pot portar com a conseqüència 

una sanció d'exclusió de la prova. 

6. Que em comprometo a informar a l’ORGANITZADOR de qualsevol símptoma que tingui compatible amb 

el COVID-19, el fet d'haver donat positiu o l'existència de qualsevol presumpte o confirmat cas de COVID-

19 en l'entorn familiar o pròxim i em comprometo a mantenir puntualment informat a l’ORGANITZADOR 

de la evolució dels mateixos. 

 

Aquesta informació serà tractada de manera confidencial i amb l'exclusiva finalitat de poder adoptar-se 

les mesures necessàries per a evitar el contagi i la propagació del virus. En emplenar el present document, 

el sotasignat atorga el consentiment exprés perquè l’ORGANITZADOR pugui fer un tractament d'aquestes 

dades des del punt de vista estrictament mèdic i de prevenció. 

Al mateix temps i amb la signatura d'aquest document declaro conèixer les mesures específiques de 

protecció i higiene establertes en el Protocol del CSD i de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears, les 

normes dels qual són d'obligat compliment per als participants en les competicions esportives oficials de 

la FAIB. 

El compliment de les normes abans citades és una responsabilitat individual de cadascun dels participants 

i l’ORGANITZADOR, sense que existeixi cap responsabilitat per part de la Federació d’Atletisme de les Illes 

Balears dels contagis que en ocasió de la disputa de la PROVA es poguessin produir. 

 

I per deixar-ne constància als efectes oportuns, signo aquest document a ................................ (ciutat), 

el ................. (dia) de .......................................... (mes) de 2021. 

 


