
XXX HALV MARATON CITY OF PALMA 2023 
19 MARS 2023 – 10:00 TIMMAR 

XI 10 KMS PORT OF PALMA * 09.30 TIMMAR 
 
LÄPPSFÖRESKRIFTER 
Avgång: Avenida Antoni Maura i Palma de Mallorca, bredvid S'Hort del Rei. 
Ankomst: Parc de la Mar, framför katedralen, bredvid väggmålningen Joan Miró. 
Väg: Stängt för trafik längs Paseo Marítimo, Paseo Sagrera, motorvägen Llevant och centrala Palma. 
Förfriskningar: Vatten vid Kms 5 - 1O - 15 och vid ankomst. 
Tidsgräns: 2.30 timmar från tävlingsstart kommer kontrollen att stängas. 
Minimiålder: 18 år på provdagen och upp till 69 år högst. 
                           (På 10 km kommer det att finnas kategorier för M – W 70) 
Garderob: Vid avgång och ankomst kommer det att finnas en garderobsservice för att ta hand om idrottarnas 
tillhörigheter. 
Kontroll och resultat: Det kommer att utföras med hjälp av ChampionsChip-systemet av "ELlTECHIP". 
Klagomål: De kommer att skickas till provledaren skriftligen, inom 30 minuter efter meddelande om resultatet, 
efter en deposition på 50,- euro. 
Kategorier: Testkategorierna kommer att vara följande: 
Manliga kategorier: 
Men's Absolute: 3 första idrottare allmänna klassificeringen 
Junior: 18 år till och med 19 år 
Löfte: 20 år till och med 22 år 
Senior: 23 år till och med 34 år 
Veteraner "A": 35 år till och med 39 år 
Veteraner "B": 40 år till och med 44 år 
Veteraner "C": 45 år till och med 49 år 
Veteraner "D": 50 år till och med 54 år 
Veteraner "E": 55 år till och med 59 år 
Veteraner "F": 60 år till och med 64 år 
Veteraner "G": 65 år och äldre och upp till 70 år * 
OBS*: Det kommer inte att vara tillåtet av åldersskäl 
och säkerhet för idrottaren själv, registrering av människor 
äldre än 70 år i medeltestet 
Staden Palma maraton 

Gåvor: När de hämtar sitt nummer får varje idrottare en påse med presenter och när de når mållinjen får de en 
minnesmedalj från loppet. 
Race Doctor: Det kommer att finnas en Race Doctor, ansvarig för medicinska tjänster. 
Alla deltagare med fysiska problem, andningsbesvär, allergier etc. som kräver särskild uppmärksamhet måste 
meddela organisationen innan tävlingen startar, hänvisa till sitt problem vid bearbetning av anmälan, och på 
tävlingsdagen kommer de att göra ett skriftligt protokoll. på baksidan av din haklapp, av det specifika 
medicinska problemet. 
Idrottare över 40 år rekommenderas för deras säkerhet och under deras ansvar att ha en granskning och 
läkarintyg som intygar deras fysiska kondition. 
Ambulanser: Det kommer att finnas ambulans vid start och mål och på olika ställen längs sträckan. 
Tävlingsförsäkring: Deltagarna omfattas av en olycksfalls- och ansvarsförsäkring, som täcker behandlingen av 
skador som uppstår på idrottarna, som en direkt följd av loppets utveckling, och aldrig som en konsekvens av en 
sjukdom eller defekt. latent, oförsiktighet, försumlighet, bristande efterlevnad av de lagar och regler som 
fastställts av organisationen, eller för skador som orsakats av förskjutningarna till den plats där testet äger rum, 
eller från den till idrottarnas bostad. 
Tävlingssäkerhet: Palmas lokala polis, Palma hamnpolis och organisationen ansvarar för tävlingssäkerhet. 
Idrottare kommer att lyda alla indikationer de får från de personer som ansvarar för deras säkerhet. 
 
ON-LINE REGISTRERING: www.elitechip.net 
 
LEVERANS AV DORSALER: 
Lördag: 18 mars från 11:00 till 20:00. 
I köpcentret EL CORTE INGLÉS (sportsektionen), Avda. Alejandro Rosselló, 12-16, 7:e våningen i Palma 

Kvinnliga kategorier: 
Women's Absolute: 3 första idrottares allmänna klassificering 
Junior: 18 år till och med 19 år 
Löfte: 20 år till och med 22 år 
Senior: 23 år till och med 34 år 
Veteraner "A": 35 år till och med 39 år 
Veteraner "B": 40 år till och med 44 år 
Veteraner "C": 45 år till och med 49 år 
Veteraner "D": 50 år till och med 54 år 
Veteraner "E": 55 år till och med 59 år 
Veteraner "F": 60 år och upp till 70 år * 



 
"PALMA TOWN HALL"-TROFÉER 
Topp 3 manliga absoluta atleter 
Topp 3 kvinnliga absoluta idrottare 
3 troféer till vinnarna i varje kategori 
 
SPORTUTRUSTNING ELLER RESEHJÄLP PRIS VINNARE 
ALLMÄNT ABSOLUTA MAN OCH KVINNA  
½ MARATHON                                  10 KMS      
1.- 500,- EUROS                                1.-250,- EUROS 
2.- 400,- EUROS                                2.-150,- EUROS 
3.- 300,- EUROS                                3.-100,- EUROS 
4.- 200,- EUROS 
5.- 100,- EUROS 
OBS: För att kvalificera sig för dessa ekonomiska priser måste lägre betyg göras i ½ maratonprovet på 1 
timme. 10 minuter i herrarnas absoluta kategori och 1 tim. 18 minuter i den kvinnliga absoluta kategorin. 
I 10 km-provet ska poängen vara mindre än 30 minuter 30 sekunder i kategorin herrar och 33 minuter och 30 
sekunder i kategorin dam. 
 
ALLMÄNNA VILLKOR 
Faktumet att registrera sig och delta i testet innebär ett fullständigt godkännande av dessa regler, såväl som 
andra bestämmelser som organisationen kan vidta när som helst av vilken anledning som helst. 
Organisationen förbehåller sig rätten att diskvalificera eller utesluta idrottare från tävlingen som förfalskar 
uppgifter om sin personlighet, inte genomför kursen, har en osportslig attityd mot andra deltagare, etc. 
Idrottare kommer att uppge sin identifikation till organisationen, om det krävs. 
Tillgång till banan och deltagande i testet kommer att förhindras för idrottare utan bib-nummer som inte har 
gjort sin lagstadgade registrering. 
Deltagarna anser sig vara lämpliga, fysiskt och psykiskt, att delta i tävlingen och är fullt ansvariga för eventuell 
skada som kan åsamkas deras person, oavsett svårighetsgrad. 
Organisationen frånsäger sig allt ansvar för de moraliska, fysiska och materiella skador som deltagarna kan lida. 
 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
1.a - Dessa regler offentliggörs på en provisorisk basis, organisationen förbehåller sig rätten att ändra dem, i 
enlighet med dess behov och kriterier, vilket skulle meddelas deltagarna innan tävlingen startar. 
2.a - Om testet av någon anledning som ligger utanför organisationens kontroll: pandemier, terroristhandlingar, 
naturkatastrofer, myndighetsgodkännande etc. inte kan utföras på det planerade datumet, kommer 
organisationen inte att återbetala beloppet för testet . registrering gjord av den deltagande idrottaren eller 
auktoriserade personen, eftersom idrottaren kommer att fortsätta att vara registrerad i testet tills det kan hållas 
på ett nytt och framtida datum, vilket kommer att meddelas i god tid till alla registrerade idrottare. 
3.a - I händelse av att den registrerade idrottaren inte kan delta i testet av berättigade skäl (skada, sjukdom eller 
oförmåga att fysiskt vara i Palma den dagen), kommer organisationen inte att återbetala beloppet för 
registreringen som gjorts för denna upplaga , efter föregående skriftlig motivering och godkänd av 
organisationen, kommer din registrering att gå till nästa upplaga av testet. 
4.e – Om de deltagande idrottarna permanent vill avbryta sin registrering till evenemanget, av någon anledning, 
kommer endast 75 % av registreringsavgiften att återbetalas till dem, de återstående 25 % kommer att ligga 
kvar i organisationens händer för att täcka förvaltningskostnaderna att idrottarens registrering har orsakat eller 
orsaker till organisationen, och deltagaren måste göra detta skriftligt påstående och uttrycka detta avtal. 
5.e – Om det på grund av hälsonödsituationer i den autonoma regionen Balearerna, på det datum som anges för 
firandet av testet, inte kan organiseras, kommer organisationen att kommunicera så snart som möjligt: via e-
post, wasaps, webbplatser , etc., till alla anmälda deltagare på det nya datumet för tävlingen. 


