
X CURSA POPULAR 

PLA DE NA TESA 
 

12 d'agost 2012 - 19.00 hores 
Sortida: Plaça de l'Esglèsia Pla de Na Tesa 

 
INSCRIPCIONS: On-line www.elitechip.net fins el dia 11 d'agost 
PREU: Participants amb chip propi: 3 euros 
Participants amb chip de lloguer:    5 euros 
Participants menors d'edat: Inscripcions gratuïtes fins aquesta data 
NOTA: Totes les inscripcions (menors i altres participants) al lloc de sortida i fora de termini 
tindran un increment de 2 euros més i fins a les 18.45 hores  
 

 
PATROCINA: 

 
 

ORGANITZA:  COMISIÓ DE FESTES D'ES PLA DE NA TESA 
                       CLUB MARATHON MALLORCA 

    

CONTROL I ARBITRATGE:  
COMITÉ DE JUTGES FEDERACIÓ D’ATLETISME ILLES BALEARS 
 



 
 
 
 

X CURSA POPULAR PLA DE NA TESA 
 

CATEGORIES 
 
1.-Menors 2.300 m (1 volta circuit) 
    (nins i nines fins a 14 anys inclosos)        
 
2.-Populars    4.600 m (2 voltes circuit) 
    (homes i dones majors 15 anys) 
 
3.-Absoluta masculina   9.200 m (4 voltes circuit) 
    (atletes masculins majors de 18 anys i fins a 39 inclusiu) 
 
4.-Absoluta femenina   9.200 m (4 voltes circuit) 
    (totes les atletes femenines majors de 18 anys) 
 
3.-Veterans masculins   9.200 m (4 voltes circuit) 
    (atletes masculins majors de 40 – 45 – 50 - 55 – 60 – 65 anys i més) 
 
PREMIS A LES CATEGORIES 
Menors masculins:   3 trofeus per als 3 primers classificats 
Menors femenines:   3 trofeus per a les 3 primeres classificades 
Populars masculins:  3 trofeus per als 3 primers classificats  
Populars femenines:  3 trofeus per a les 3 primeres classificades 
Absoluta masculina:  5 trofeus per als 5 primers classificats 
Absoluta femenina:  5 trofeus per a les 5 primeres classificades 
Veteranes W-35:              3 trofeus per als 3 primers classificats 
Veteranes W-40 i més: 3 trofeus per als 3 primers classificats 
Veterans M-40:   3 trofeus per als 3 primers classificats 
Veterans M-45:    3 trofeus per als 3 primers classificats 
Veterans M-50:   3 trofeus per als 3 primers classificats 
Veterans M-55:   3 trofeus per als 3 primers classificats 
Veterans M-60:   3 trofeus per als 3 primers classificats 
Veterans M-65 i més: 3 trofeus per als 3 primers classificats 
 
NOTES D’INTERÉS: 
* Segons la disponibilitat de l’organizació, haurà premis en metàl.lic per als primers 
   atletes classificats de la cursa absoluta masculina i femenina. 
 
* Hi haurà avituallament a cada volta. 
 
* La sortida es farà conjuntament per a totes les categories. 
 
* Lliurament de premis al finalitzar la cursa. 
 
 
 


