
I CURSA TOTAL ROSTOLL A SON MACIÀ 

 
Organització: 

  

El Club Esportiu Total Team amb el suport de l’ajuntament de Manacor i el Patronat 

d’esports organitza la “I CURSA TOTAL ROSTOLL, SON MACIÀ”, en benefici als afectats 

de la torrentada del llevant, que tindrà lloc el dia 9 de desembre de 2018.  

 

Horaris i  distancies:  

- 10h→ Pre-iniciació (2014-2015): 50 metres 

- 10.05h → Iniciació (2012-2013): 150 metres 

- 10.15h → Benjamí (2010-2011): 250 metres  

- 10.25h → Aleví (2009-2008): 500 metres 

- 10:35h → Infantil (2007-2006): 1000 metres 

- 10:45h → Cadet (2005-2004): 1500 metres 

- 11h → Juvenil(2003-2002):Cursa de 4,6km metres aprox. 

- 11h → Sènior (2001 fins 34 anys)-veterans A,B i C: Cursa de 4,6km o 10km 

 

*Hi ha categoria local per les curses de 4,6km i 10km. 

 

Inscripcions: 

Per la pàgina web d’elitechip fins el dia d’abans de la prova a les 20h o el mateix dia de la 

prova al patí l’escola CEIP MESTRE PERE GARAU fins a 45 minuts abans de l’inici de la 

cursa. 

 

Entrega de dorsals: 

Es podrà recollir els dorsals a partir de les 9:15 al pati de l’Escola CEIP Mestre Pere  Garau.  

 

Preu: 

Curses categories infantils: 1 € 

Cursa de 4,600/10000 aprox: 8 € + 3 € lloguer de xip. 

En el moment de la inscripció es podrà fer una aportació voluntària pels afectats de la 

torrentada del llevant.  

 

Recorregut: 

El recorregut de les categories infantils serà urbà, dins el poble de Son Macià. 

Les curses de 4,6km i la de 10km serà urbà i interurbà per camins rurals del poble. 

Totes les curses s’iniciaran des del “carrer de l’escola”, enfront de l’escola CEIP Mestre 

Pere Garau 

 

Avituallament: 

La cursa de 10km tindrà un sol avituallament d'aigua situat a l’inici de la segona volta del 

recorregut. La cursa de 4,6km tindrà el seu avituallament al final de la cursa.  



Classificacions: 

Les classificacions estaran disponibles el mateix dia de la prova a la web d’ELITECHIP 

 

Trofeus: 

Tres primers classificats de cada categoria i cursa. Els premis no són acumulables. 

L’entrega de trofeus es realitzarà una vegada finalitzada les curses de 4,6km i 10km. 

 

Seguretat: 

 La seguretat estarà a càrrec de les autoritats competents: Policia Local,i personal voluntari 

de l’organització. Els atletes hauran d’acatar les ordres d’aquests o pel contrari podran ser 

desqualificats de la cursa. Es disposarà de servei d’ambulància.  

 

Control: 

El control dels resultats de la prova estarà a càrrec ELITECHIP  juntament amb 

l’organització.  

 

Serveis: 

-Servei de guarda-roba  

- Vestuaris i dutxes situades al camp de futbol (a 50 metres de la sortida) 

- A partir de les 11h hi haurà una xocolatada solidària en benefici als afectats de la 

torrentada del llevant.  

 

Normativa: 

1. Inscriure’s implica acceptar el present reglament. En cas de dubte, l’organització es 

reserva el dret d’ interpretació de la mateixa.  

2. Els atletes participen baix el seu risc, les curses requereixen un mínim 

d’entrenament 

3. Tots els participants certifiquen verbalment que es troben físicament bé i sense 

problemes de salut per realitzar la prova 

4. L’organització no es fa responsable dels danys morals, físics, psíquics o materials 

que puguin sofrir o provocar els participants, abans, durant i després de la prova.  

5. L’organització no es fa responsable dels objectes perduts i robatoris. 

6. Els participants de la cursa cronometrada  tendran assegurança d’accidents 

7. Les categories de les curses de 4,6km i 10km si tenen menys de 5 participants es 

suprimiran. 

 

Modificacions: 

El present reglament es podrà corregir, modificar o millorar en qualsevol moment per 

l’organització, així com qualsevol dada, norma o apartat per un millor desenvolupament 

de la cursa. La darrera versió estarà disponible a www.elitechip.es dos dies abans de la 

cursa. Els possibles temes no prevists en el reglament seran resolts mitjançant els 

contactes de l’organització. 

 

Exoneració de responsabilitat. 

Els participants mitjançant l’inscripció a la prova afirmen, sense sol·licitar cap document per 

part de l’organització, que tenen les aptituds i experiències necessàries per participar en 

aquesta prova esportiva, per tant, queden excloses les reclamacions vinculants en aquest 

article. Els participants coneixen i entenen plenament les condicions de participació, normes 



i reglament. Els participants confirmen expressament haver llegit i entès completament, tot 

el referent a aquest reglament . Els participants accepten la publicació de material fotogràfic 

i audiovisual del dia de la prova.  


