
VIII CURSA 5/10K ARRAN DE MAR 
2019 
FESTES COLÒNIA DE SANT PERE 
 
REGLAMENT: 
 
ORGANITZA: 
 
Club Atletisme Artà  
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA: 
 
Recorregut urbà i interurbà, asfaltat i pla, de 5,700 Km o 10 km a la Colònia de 
Sant Pere el dia 7 de juliol de 2019 
 
SORTIDA 
 
Plaça De L’Esglesia a les 10:00 hores. Després d’acabar la cursa es faran quatre 
curses curtes d’infants. La sortida de les 2 curses será conjunta. 
 
ARRIBADA 
 
Plaça De L’Esglesia, hora màxima d’arribada a meta a les 11:15 
 
RECORREGUT 
 
CURSA 5K        
 
Carrer de Sant Lluc 
Carrer de Les Minyones 
Carrer de Sant Marc 
Passeig del Mar 
Carretera Cala Los Camps (MA 3332) 
Cala Los Camps 
Carretera Cala Los Camps (MA3332) 
Passeig del Mar 
Carrer de Sant Lluc 
 
CURSA 10K        
 
Carrer de Sant Lluc 
Carrer de Les Minyones 
Carrer de Sant Marc 
Passeig del Mar 
Carretera Cala Los Camps (MA 3332) 
Cala Los Camps 
Carretera Cala Los Camps (MA3332) 
Passeig del Mar 
Camí de S’Estanyol 
Carrer D’Entrada 
Carrer Pla del Mar 
Carrer D’Entrada 
Camí de S’Estanyol 



Passeig del Mar 
Carrer de Sant Lluc 
 
 
AVITUALLAMENTS 
 
Aigua en el punt quilomètric 4 (Camping), punt quilomètric 8 (Estanyol) i a la línea 
de meta. 
 
INSCRIPCIONS 
 
Es podrán fer a través de la web www.elitechip.net i el mateix dia de la prova fins a 
les 9:30 hores 
 
PREUS 
 
6 € fins dia 2 de juliol 
 
10 € a partir del dia 3 de juliol 
 
Als preus estipulats, cal afegir l’import corresponent del lloguer del xip (3 €), en el 
cas de què no es tengui en propietat.  
 
Nins de 12 anys i menors gratuïts 
 
ENTREGA DE DORSALS 
 
Els dorsals s’entregaran el mateix dia de la prova a la Plaça De L’Esglesia. 
 
PLA DE SEGURETAT 
 
Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per l’assegurança de la 
Federació Balear d’Atletisme 
 
Hi haurà un servei d’ambulància. 
 
La Policia Local d’Artà i Protecció Civil seran els encarregats de supervisar la 
seguretat de la prova. 
 
CATEGORIES PER LES CURSES DE 10K I 5K 
 
LOCALS 
Masculí 
Femení 
 
ABSOLUTA 
Masculí 
Femení 
 
VETERANS (Majors de 40 anys) 
Masculí 
Femení 
 
VETERANS (Majors de 50 Anys) 
Masculí 
Femení 
 



 
Les categories en les que no hi hagi un mínim de 6 persones, quedaran anulades i 
els participants, incluïts en la inmediatament inferior. 
 
Per participar com a local s’ha d’haver nascut en el municipi d’Artà o estar 
empadronat en el municipi d’Artà  
 
CATEGORIES MENORS 
 

4-5 anys  

   6-7 anys 

   8-10 anys  

   11-12 ANYS 

 
PREMIS 
 
Hi haurà trofeus pels 3 primers atletes classificats de 
cada categoría i en cap cas serán acumulables, per així premiar a les màximes 
persones possibles 
 
 
CLASSIFICACIONS DE LA PROVA 
 
Es realitzaran per Elitechip 
 
CONTROL DE LA PROVA 
 
Es realitzarà mitjançant el sistema Championchip i els jutges de la Federació Balear 
d’Atletisme  
 
DESQUALIFICACIONS 
 
Seran automàticament desqualificats de la prova tots els atletes que: 
No portin el dorsal 
No realitzin el recorregut complet. Es controlaran diferents punts. 
No atenguin les instruccions del personal de l’organització. 
 
NORMATIVA 
 
El fet d’inscriure’s implica la total acceptació del present reglament. 
Els atletes participen baix el seu risc, en tant una prova atlètica suposa un mínim 
de preparació i entrenament. 
Tots els participants quan s’inscriuen, certifiquen verbalment, que es troben 
físicament bé i sense problemes de salut per poder realitzar aquesta prova. 
Els atletes sempre aniran per la seva dreta ja que en certs punts es trobaràn 
corredors en els dos sentits de la marxa. 
L’organització no es fa responsable dels objectes perduts i/o substrets. 
 


