
V CURSA POPULAR DE SA BARCELLA 
 FESTES D’AGOST SINEU 2012. 

 
 

 
1. Data i lloc: Dissabte 4 d’Agost a les 19 h a Sineu. Lloc de Sortida i arribada: Plaça del 
Fossar. 

 
2. Organització: S’esclat club Sineu i Àrea d’esports de l’ajuntament de Sineu. 

- L’organització disposarà del Pac i membres de Protecció Civil, però no es farà responsable 
dels danys morals, materials o físics que puguin sofrir els participants i espectadors durant 
les curses.  

- A la mateixa zona de meta hi haurà vestidors i dutxes per a tots els participants. 

- Parking al voltants de la plaça des fossar i al vial (entre la carretera de Petra i Sant Joan). 

 

3. Característiques de la prova: Recorregut urbà pel centre del poble. 7000 metres. (3 
voltes).  

Hi haurà avituallament a la segona volta. 

 

4. Inscripcions: 

Inscripcions: www.elitechip.net i el mateix dia de la cursa a Sa Plaça del Fossar. Informació: 
650 812641 (Tomeu Mulet). 

 

5. Preus inscripció: 

Xip groc= 3€, Xip blanc = 5€ 

 

6. Premis: 

Hi haurà premis pels tres primers classificats, masculí i femení, de cada categoria. 

Obsequi d’una barcella de ceràmica per a cada participant. 

En finalitzar la cursa hi haurà refresc per a tots els participants. 

 

 

http://www.elitechip.net/�


7. Categories: 

 

 

CATEGORÍA ANYS DISTANCIA 

 

-Juvenil-junior (masc. i fem.) 

-Local (masc. i fem.) 

-Veterans M35 

-Veterans M40 

-Veterans M45 

-Veterans M50 

-Veterans M55 

-Veterans M60 

-Veterans M65 

-Senior (masc. i fem.) 

 

15 a 17 anys 

Totes les edats 

35 a 39 anys 

40 a 44 anys 

45 a 49 anys 

50 a 54 anys 

55 a 59 anys 

60 a 64 anys 

65 endavant 

18 a 34 anys 

 

7000 mtrs (3v G) 

7000 mtrs (3v G) 

7000 mtrs (3v G) 

7000 mtrs (3v G) 

7000 mtrs (3v G) 

7000 mtrs (3v G) 

7000 mtrs (3v G) 

7000 mtrs (3v G) 

7000 mtrs (3v G) 

7000 mtrs (3v G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


