
REGLAMENT OFICIAL V CURSA POPULAR S’INDIOT 2016 

LLOC 

S'Indioteria, 25 de juny de 2016 a les 18.30 h amb sortida i arribada al carrer Santiago 

Álvarez Avellán (Sa Indioteria-Palma) 

 

RECORREGUT 

El recorregut consisteix en 1 volta en la categoria Juvenil i 1 o 2 voltes a la categoria 

Promesa, Elite i Senior amb una distància total de 3,5 km o 7 km depenent de la inscripció 

realitzada (3,5 km per volta) 

 

PREU 

4 € inscripció anticipada (+3€ lloguer xip blanc) i 7 € el mateix dia de la prova (+3€ lloguer xip 

blanc). 

 

INSCRIPCIONS 

La inscripció es pot realitzar en la web elitechip.net o al club d'esplai Jovent 

La data límit d’inscripció al club d'esplai Jovent serà a les 20 h de dia 23 juny.  

La recollida de dorsals serà a partir de les 18h. a la sortida de la cursa en el carrer Santiago 

Álvarez Avellán (Sa Indioteria-Palma). 

L'organització podrà exigir als participants documentació que acrediti la seva edat. 

Segons el nombre d'inscripcions es podran adjuntar en categories femení i masculí. 

 

CRONOMETRATGE 

El cronometratge de la prova el realitzarà l'empresa Elitechip S.L. 

El xip s'ha de col·locar en una de les sabatilles (normalment lligat als cordons) perquè pugui 

registrar el temps de carrera. 

El xip blanc (de lloguer) haurà de tornar-se a Elitechip en acabar la prova. La gent que tingui el 

xip groc (personal) haurà de seguir les pautes que dona elitechip per cada prova. 

DESQUALIFICACIONS 

Seran automàticament desqualificats de la prova tots els corredors que: 

- No portin el dorsal correctament. 

- No realitzin el recorregut complet. Es controlaran diferents punts al llarg del recorregut. 

- Alterin o ocultin la publicitat del dorsal. 

- Portin el dorsal adjudicat a un altre corredor. 

- No portin el dorsal original assignat per a aquesta edició. 

- Entrin en meta sense dorsal. 

- No atenguin a les instruccions del personal de l’organització. 

Els corredors desqualificats perdran automàticament tota opció de premis. 

 

CLASSIFICACIONS 

L’organització publicarà unes classificacions oficioses a la seva pàgina web elitechip.net 

 

 



TROFEUS: 

Als 3 primers classificats de cada categoria tindran premi a més d’un obsequi per tots als 

participants a la prova (obsequi segons disponibilitat). 

Cada participant nomès podrá recollir un trofeu, el que li correspongui en la seva categoria, no 

es donarà trofeus segons la classificació general. 

Existeix tambè un trofeu al corredor local. L´organització podrà verificar en qualsevol moment 

la documentació corresponent per optar al trofeu de corredor local. 

 

SORTEIG: 

Tots els participants entraran a un sorteig un cop acabada la cursa. Si no surt el número 

sortejat, es repetirà el sorteig fins que surti un guanyador. 

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

Cada participant correrà en la V CURSA POPULAR DE S'INDIOT sota la 

seva pròpia responsabilitat, per a això hauran de trobar-se en unes condicions físiques que li 

permetin portar a bon terme aquesta prova. Es recomana una revisió mèdica prèvia als quals 

mai hagin corregut aquesta distància, i a tots els que portin més de 6 mesos sense fer exercici 

físic. 

L'organització no es fa responsable de danys morals, materials i físics que puguin sofrir els 

participants abans, durant o després de la cursa. No obstant això, hi haurà un servei 

d’ambulància durant la prova. La inscripció a la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament. 

 

ALTRES SERVEIS 

1. A tots els corredors oficialment inscrits se’ls atorgarà un obsequi per haver participat en 

la prova (obsequi segons disponibilitat). 

2. Menjar i Refrigeri per tots els assistents. 

 

MÉS INFORMACIÓ 

Web: www.cursaindiot.es 

E-mail: cursaindiot@gmail.com 

Facebook.com/CursaPopularDeSindiot/ 

Twitter: @cursaindiot 

mailto:cursaindiot@gmail.com

