
XI 10 KM. CIUTAT DE MANACOR

V Memorial Biel Riera
06 de Març de 2022.

Amb el objectiu de promoure la pràctica de l’esport entre als habitants de Manacor i la de donar 
a conèixer el municipi de Manacor a tots als veïns dels altres municipis de l’Illa a través de 
l’esport,

Prova inclosa en la 7a Lliga Elitechip  -  DOBLE 10 km  SIMPLE 5 km

El Club Triatló Manacor organitza la XI Ciutat de Manacor, dins el nucli urbà de Manacor.

DATA: 06/03/2022

DISTÀNCIES: Cursa llarga 10km. Cursa  Curta 5km. + Categories menors.

CRONOMETRATGE: A càrrec de l'empresa Elitechip, SL.

TROFEUS:

3 primers classificats absoluts de cada cursa.
3 primers classificats de cada categoria.

INSCRIPCIÓ INCLOU:

Obsequi pels 300 primers inscrits.
Refrigeri per tots els participants un cop finalitzada la prova.
Assegurança d’Accidents i RC per tots els participants (federats i no federats)
Assistència Sanitaria.

HORARIS SORTIDES:

Distancia Escolars: Escolars 10:00 hores
Distancia: 10 KM, horari 11:00 hores
Distancia 5 KM, horari 11:10 hores  

PREUS INCRIPCIÓ:

INSCRIPCIONS:  

A través de la pàgina web  www.elitechip.net  
10 € (la de 10km)
7€ (la de 5km) fins al dia 5 de març.

A  la taula  d'inscripció, instal.lada a l'efecte, fins a 30 minuts abans de la cursa, 

http://www.elitechip.net/


12 € (la de 10km)
9€ (la de 5km)

(+ 2 € lloguer de xip)
Cursa Infantil : 2€. Fins una hora abans de la cursa.

Organiza: Club Triatlón Manacor. Triman

Circuit urbà totalment pla. Aquest més ràpid.

Cursa de 10km: 2 voltes de 5 km.
Cursa de 5km :  1 volta de 5km.

Distàncies de les curses infantils:

 Cadete nascuts 2005-2006. 3000mts
 Infantil nascuts 2007-2008. 1500mts
 Alevin nascuts 2009-2010. 1000mts
 Benjamín nascuts 2011-2012.750mts
 Iniciació nascuts 2013 o mes. 350mts

Recollida de dorsals: el mateix dia de la cursa. Fins als 30 minuts abans de la cursa.

CATEGORIES:

Absolut Masculí 10km
Absolut Femení 10km
Sub23 Masculí 10km
Sub23 Femení 10km
Veterans  A , B i C  10 km
Veteranes A, B i C  10 km
Absolut Masculí 5km
Absolut Femení 5km
Sub23 Masculí 5km
Sub23 Femení 5km
Veterans A, B i C  5 km
Veteranes A, B i C  5 km

NOTES COMPLEMENTÀRIES

L'edat mínima per participar a la cursa és de 16 anys complerts.

Els  menors de 16 anys podran participar a la cursa de 5 km si el pare/mare/tutor signen 
l'autorització.

Es podrà exigir als participants documentació que acrediti la seva personalitat i edat.

Els premis no són acumulables per a les distintes categories.

L'organització es reserva el dret d'establir les modificacions que trobi oportunes en qualsevol 
moment.



L'organització no es fa responsable dels danys morals que puguin sofrir els participants, abans, 
durant o com a conseqüència de la seva participació a la prova.  No obstant hi haurà mesures de 
seguretat.

Respectar en tot moment la normativa COVID-19 vigent.

Ús de la mascareta, distància de seguretat i evitar aglomeracions.

Tots els participants podran retirar-se la mascareta abans de prendre la sortida. Una vegada 
acabada la cursa s'hauran de tornar a posar la mascareta i mantener la distància de seguretat.

La inscripció suposa l'acceptació d'aquestes normes.

"Dutxes: a la Pista d'Atletisme de Manacor a 4 min en cotxe."

Obsequi per els 300 primers inscrits.

Sorteig de material a càrrec de TRIATLO ESPORTS al final de la carrera.


