REGLAMENT II CURSA POPULAR MARINERA DEL PORT DE POLLENÇA
1. La II Cursa Popular marinera del Port de Pollença, organitzada per L’Ajuntament de Pollença i l’Associació de Veins del Port de
Pollença, amb la col·laboració de tots els Sponsors. Tindrà lloc el proper dissabte 12 Juliol a les 21 h, amb sortida des del Passeig
Saralegui i arribada al mateix lloc. (al aparcament de davant el Port d’amarratges).
2. La cursa serà cronometrada per Elitechip (cronometratge electrònic). www.elitechip.net
3. La cursa serà oberta a tots les persones, de qualsevol nacionalitat i sexe, federades o no. Els participants eximeixen a
l’organització de qualsevol problema mèdic o físic durant el transcurs de la Cursa.
4. El sol fet d’inscriure’s en aquesta cursa implica la total acceptació d’allò preceptuat en aquest reglament.
INSCRIPCIÓ

5. Els inscrits podran recollir el dorsal i el xip d'un sol ús el mateix dia de la cursa.
6. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.
7. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l'import de la mateixa, si la no participació de l'atleta es per causes no imputables a
l'organització.
8. La inscripció només serà vàlida un cop s'hagi fet efectiu el pagament, tant via internet com presencial. Cal portar el resguard de la
mateixa i/o el DNI del titular per recollir el dorsal. L'organització no entregarà cap dorsal ni xip si l'atleta no aporta aquests
documents per identificar-se com a titular de la inscripció. La fotocòpia del DNI juntament amb una autorització del titular és vàlida
per recollir un dorsal en cas de no poder fer-ho el titular.
9. Per participar, és obligatori córrer amb xip. En cas de disposar de xip groc, de cronometratge , cal fer constar-ne el codi de
registre al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l'organització en facilitarà un d'un sol ús al preu de 2 euros no
retornables (IVA inclòs) que haurà de ser retornat un cop acabada la cursa en arribar a la meta.
10. És obligatori portar el dorsal ben visible al pit. Els corredors sense dorsal o xip no podran entrar a meta.
11. La cursa es considerarà tancada “1” hora i “30” minuts després de la sortida.

12. Cada participant inscrit quederà cobert per una assegurança mèdica puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció
13. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:
A. Mostra un esta físic deficient
B. No realitza el recorregut complert
C. No porta el xip a la sabatilla
D. No porta el dorsal en un lloc visible
E. Mostra un comportament antiesportiu i protesta sense respectar el procediment establert .

14. El fet d'inscriure's a la cursa el participant autoritza expressament a l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament
les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut
o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per
la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
15. L'organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant l'esdeveniment

16. Els drets d’inscripció seran de:

4 €/participant (no inclou el lloguer del xip).
Altres increments acumulables:



- Lloguer del xip: 2 €/participant.
- Portadors de xip groc: sense càrrec.

Aquests imports no són reintegrables. El xip és personal, intransferible i imprescindible per a participar-hi. És obligatòria la
devolució del xip blanc un cop finalitzada la cursa.
17. La inscripció i el pagament es faran de forma anticipada en línia a www.elitechip.net



- Se podrán inscriura el mateix dia de la cursa a les taules abans de le sortida.
- Lliurament de dorsals a partir de les 19 hrs.

RECORREGUT
18. La distància de la cursa és de 7km. I estará degudament senyalitzat . La edat mínima para participar es de 14 anys.
El recorrregut discorre per el passeig maritim del Port de Pollença. El perfil es pla i d’asfalt
Hi haurà Banys i dutxes per els inscrits a la cursa.
19. L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit certificat està
sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d'última hora, inevitables el
dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.
20. Els avituallaments estaran situats abans del quilòmetre 5km i a l'arribada.
21. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seràn els designats per l'organització.
TROFEUS
22. A- Hi haurá Llagosta i Cava Freixenet per als tres primers clasificats de les categories absolutes masculí i femení.
B- Hi haurá un premi d’un val descompte de 50€ a la tenda Bon Camí al primer masculí i femení Local
C- Un val per un dia de platja gratuit de (2 Gandules i d’un Para-sol) a les Platges del Port de Pollença,
D- Una camiseta Técnica a cada corredor
E- Sorteig d’una Bicicleta per a tots els corredors
F- Sorteig d’un sopar menú degustació per a dues persones al restaurant IRU.
G- Begudes per a tots els inscrits a la cursa.

DISPOSICIONS FINALS
23.- Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pels responsables de l’organització de l’activitat.
24.- La cursa podra ser suspesa si, per inclemències del temps, així ho determin l’organització de la prova. El seu veredicte serà
inapel·lable.

