
                                                                          
                                                                         

 

XXXXXX  CCUURRSSAA  PPOOPPUULLAARR  

FFEESSTTEESS  DDEE  SSAANNTT  BBAARRTTOOMMEEUU  
 

 

 

 

 
 

Diumenge dia 18 d'agost a partir de 

les 18:00 hores curses pels infants i a 

les 18:30 cursa popular. 

Plaça de l'Orient, Capdepera 

 

 

INSCRIPCIONS UNA HORA ABANS 

o be amb anterioritat a 

www.elitechip.net 
 



                                                                          
                                                                         

REGLAMENT 

 
1.- LA XXX edició de la cursa popular de SANT BARTOMEU,  es celebrarà a 
la plaça de l’Orient de Capdepera el diumenge 18 d’agost del 2013. A partir de 
les 18’00 hores amb curses per categories inferiors i a les 18’30 hores la cursa 
popular, sota l’organització del Servei Municipal d’Esports. 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. 
 
3.- Categories: 
Hi haurà diferents curses per les categories, pre–iniciació (anys 2009-08), 
iniciació (anys 2007 – 06), benjamí (2005 – 04), aleví (2003-02), infantil anys 
2000-2001 i cadet anys 1998-99 a partir de les 18’00 hores. A partir de la 
categoria juvenil, ja es participarà directament a la cursa popular pròpiament 
dita, aproximadament cap a les 18’30 hores.  

 
 
 Per tant: 
 

a) Participants cadets masculins i femení, anys 1998-1999 

b) Participants juvenils i juniors masculins i femení, anys 1994-1997 

c) Participants masculins  a partir de l’any 1993 (inclòs) i fins a 39 anys 

d) Participants masculins amb 40 anys complerts i fins a 49 anys. 

e) Participants masculins amb 50 anys complerts i més. 

f) Participants femenines, a partir de l’any 1993 (inclòs) 

g) Local veterà: Participants locals de mes de 40 anys 

h) Local masculí : fins a 39 anys 

i) Local femení 
 

 
4.- Recorregut. 
El recorregut serà aproximadament de 6300m. També hi haurà curses de 
diferents distàncies per les categories menors. 
  
5.- Inscripcions.  
La inscripció es farà el mateix dia de la cursa a partir de les 17’00  hores per les 
curses de categories petites, i a partir de les 18’00 hores per la cursa popular o 
be amb anterioritat a www.elitechip.net. Preu de l’inscripció gratuïta fins. 
Lloguer de chip 3€. 
  
 
6.- Assistència. 
L’organització no es fa responsable dels danys morals o materials 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.  
Es podrà exigir dels corredors algun document acreditatiu de la seva 
personalitat i edat. La inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament. 
 
7.- Premis :    
L’organització lliurarà premis als tres primers de cada categoria. 
 
8.- L’organització, en cas de dubte, es reserva el dret d’interpretació 
d’aquest reglament.  
 
9. Per més informació, Servei Municipal d’esports de l’ajuntament de 
Capdepera, 971 588197 – fax 971 565269 – poliesportiu@ajcapdepera.net. 
  
 

 


