
VII CURSA POPULAR 
FIRA D’ALGAIDA 2016 

 

Diumenge, 30 d’octubre 
a les 11 h a la Plaça d’Algaida 

 

 

ACTIVITATS PER ALS INFANTS 

CURSA INFANTIL 
 

 

Inscripcions a www.elitechip.net 
   BASE: 
   

    •  9.00 h. Inici de la diada. 
- Concentració dels participants 
de la Cursa Popular. 

 

- Inici de repartiment de dorsals i 
del xip de control. En primer lloc 
es donaran els dorsals i els xips dels 
participants a la cursa infantil. 

 

- Obertura de les inscripcions ex- 
traordinàries. 

 

- Inici de les activitats d’hoquei, 
del taller de pintar cares i del cir- 
cuit de psicomotricitat a càrrec del 
Departament d’Esports del Con- 
sell de Mallorca. A Plaça. Activi- 
tat oberta a tots els infants. 

 

•  10.30 h. Inici de la Cursa 
Infantil 
Fira d’Algaida per a infants de 3 a 
14 anys.  

 

CURSA INFANTIL 
Inscripció: a la web www.elitechip.net 

Preu: 1,00 € que s’abonarà el dia de 
la cursa quan es vagi a recollir el dor- 
sal i el xip. 

 

Recollida de dorsals i xips de la cur- 
sa infantil: de les 9.30 a les 10h hores a 
la Plaça d’Algaida 

-categories de la cursa 

infantil 
 

      Benjamí / Pre-Benjamí   

Edat: de 6 a 9 anys (nascuts entre 
2007 i 2010). 
 

Recorregut: Sortida de la Plaça en 
direcció a la Casa de la Vila, carrer 
del Rei, carrer del Bisbe amb arribada 
a la Plaça (1 volta, 270 metres aprox.). 

Premi: obsequi per a tots els participants. 
 

                       aleví   

Edat: de 10 a 11 anys (nascuts entre 
2005-2006). 
 

Recorregut: Sortida de la Plaça en di- 
recció a la Casa de la Vila, carrer del 
Rei, carrer del Bisbe amb arribada a la 
Plaça (2 voltes, 540 metres aprox.). 

Premi: obsequi per a tots els participants. 
 

                     InfantIl   

Edat: de 12 a 13 anys (nascuts entre 
2003-2004). 
 

Recorregut: Sortida de la Plaça en 
direcció a la Casa de la Vila, carrer 
del Rei, placeta de l’Església, carrer 
de la Beata Catalina, carrer de Sant 
Joan, amb arribada a la Plaça (2 vol- 
tes, 800 metres aprox.). 

Premi: als 3 primers classificats mascu- 
lins i als 3 primers classificats femenins. 
 

                       Cadet   

Edat: de 14 a 15 anys (nascuts entre 
2001-2002). 
 

Recorregut: Sortida de la Plaça en 
direcció a la Casa de la Vila, carrer 
del Rei, placeta de l’Església, carrer 
de la Beata Catalina, carrer de Sant 
Joan, amb arribada a la Plaça (3 vol- 
tes, 1.200 metres aprox.). 
 

Premi: als 3 primers classificats mascu- 
lins i als 3 primers classificats femenins. 
 

ATENCIÓ 

Hi haurà una cursa especial per als 
més petits (3-5 anys, nascuts 2010 i 
abans). El recorregut serà una volta 
sencera a Plaça. Per a aquesta cursa, 
no és necessari cap tipus d’inscripció 
prèvia. Aquesta activitat és gratuïta. 
Els pares que vulguin acompanyar el seu 
infant, hauran d'anar a darrera. 

 
• 10.45  h.  Finalització  del  reparti- 
ment de dorsals i de xips de control. 

- Tancament de les inscripcions 
extraordinàries. 

 
•  11 h. Sortida de la VI Cursa 
Popular Fira d’Algaida.

http://www.elitechip.net/
http://www.elitechip.net/


3. El circuit de la cursa és de 8.500 m (aprox.). Sorti- 
da des de la Plaça d’Algaida en direcció a l’antiga es- 
glésia de la Pau de Castellitx pel camí de Binicomprat 
(un poc més de 4 km). A la Pau, control de corredors 
i avituallament. Tornada pel mateix recorregut fins a 
Plaça (un poc més de 4 km) i final de carrera. El tra- 
jecte és rural-urbà, asfaltat, amb pendents, i està en- 
voltat de pinars, alzinars, camps de conreu i vegeta- 
ció baixa. 

 

4. La cursa es disputarà en dues categories: absoluta 
masculina i absoluta femenina. (veure llista de 
categories al final apt:22). 
 

 

5. La cursa estarà controlada per Elitechip. 
 

6. Inscripcions: 

Inscripció regular: A través d’Internet, a la pàgi- 
na www.elitechip.net fins dissabte dia 26 d’octu- 
bre. El preu és de 7,00 € per persona i inclou la 
inscripció i el lloguer del xip de control de carrera 
i de gestió de resultats. Preu d’inscripció sense xip 
(per exemple per a totes aquelles persones que ja 
en tenguin): 7,00 €. 

 

Inscripció extraordinària: El dia de la cursa, a la 
Plaça d’Algaida de 09.00  a 10.15 h. Preu d’inscrip- 
ció: 12,00 €  per persona (inclou lloguer de xip). 
Preu d’inscripció sense xip (per exemple per a to- 
tes aquelles persones que ja en tenguin): 9,00 €. 

 

7. La recollida de dorsals i de xips serà el dia de la cur- 
sa, a la Plaça d’Algaida, de 9..45 a 10.45 h. 

 

8. Les primeres 300  persones inscrites tendran un 
obsequi de regal. 

 

9. Hi haurà fruita i aigua per a les persones partici- 
pants. 

 

10. L’organització disposarà d’una ambulància amb 
assistència mèdica primària. 

 

11. El trànsit estarà controlat per la Policia Local i per 
Protecció Civil. 

 

12. Hi haurà un servei de consigna a disposició dels 
corredors i corredores. 

 

13. Hi haurà servei de dutxes al pavelló Andreu Trobat 
(C/ de sa Tanqueta, 14). 

 

14. Hi haurà habilitat un aparcament de vehicles al 
carrer de sa Tanqueta, davant el pavelló Andreu Tro- 
bat. 

 

15. La participació a aquesta cursa popular està ober- 
ta a tothom major de 15 anys. Cada corredor partici- 
pa sota la seva pròpia responsabilitat i manifesta que 
té un nivell de condició física suficient per afrontar la 
prova. 

16. La inscripció és personal i intransferible i compor- 
ta l’acceptació integral d’aquest reglament. En cap 
cas, un cop feta la inscripció, es podrà transferir la 
participació a una altra persona. 
 

17. Per a participar en la cursa és imprescindible dur el 
dorsal ben visible durant tot el recorregut. 
 

18. És obligatori l’ús del xip de cronometratge. El xip de 
lloguer s’ha de tornar un cop s’hagi acabat la cursa. 
 

19. DRETS D’IMATGE. Tots els participants autoritzen 
l’organització de la Cursa Popular que la seva imatge 
pugui aparèixer en fotografies corresponents a l’acti- 
vitat amb la possibilitat de ser publicades en pàgines 
web o revistes i diaris. 
 

20. L’organització pot modificar el recorregut o anul- 
lar la cursa, per causes alienes o de força major 
 

21. El recorregut estarà degudament senyalitzat. 
 
22. La cursa es disputarà en les següents 

categories amb els corresponents guardons:  

1r, 2n i 3r Classificat categoria absoluta 

masculina: Obsequi. 

1a, 2a i 3a Classificada categoria absoluta 

femenina: Obsequi. 

1r Classificat local: Obsequi 1a Classificada local 

Obsequi  

 

Màsters  

1r classificat i 1a classificada categoria:  

M30: Obsequi 1r classificat i 1a classificada 

categoria  

M40: Obsequi 1r classificat i 1a classificada 

categoria  

M50: Obsequi 1r classificat i 1a classificada 

categoria  

M60: Obsequi 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

MÉS INFORMACIÓ: 
 

 

Si teniu dubtes o necessitau més infor- 
mació, us podeu posar en conctacte 

amb nosaltres a: 
trotadorsdalgaida@gmail.com 

biblioteca@ajalgaida.net 
o al telèfon 971 66 56 79

http://www.elitechip.net/
mailto:biblioteca@ajalgaida.net


ALTRES INFORMACIONS DE LA CURSA 
 

Mapa del trajecte de la cursa: Algaida - La Pau de Castellitx - Algaida (8.5 km aprox.). 
 

 

 
 

Perfil de la cursa: Algaida - La Pau de Castellitx - Algaida (8.5 km aprox.). 
 
 

 

CURSA INFANTIL 
RECORREGUT 270 METRES APROX. 
(Benjamí, Pre-benjamí i Aleví) 

CURSA INFANTIL 
RECORREGUT 400 METRES APROX. 
(Infantil i cadet)

 

 
 


