II CURSA POPULAR 2013
SANTANYÍ
28 de juliol a les 19.00 hores

SORTIDA I ARRIBADA: Plaça Major.
DISTÀNCIES: Cursa de 12 Km , cursa de 6 km, Nordic walking 5 Km i cursa de 2´5 km.
INSCRIPCIONS: www.elitechip.net fins al dia 27 de juliol, i a la taula d’inscripció, instal.lada a
l’efecte, fins a 30 minuts abans de la cursa.
Preu de les inscripcions per atletes amb chip groc:

CURSA DE 12 KM
CURSA DE 6 KM
NORDIC WALKING 5 KM
CURSA DE 2´5 KM

FINS DIA 27
6€
6€
3€
Gratuïta

DIA DE LA CURSA
8€
8€
5€
2€

Els atletes sense chip propi hauran de llogar un chip blanc que serà retornable, lo que suposarà
un cost afegit de 3 euros de lloguer, als preus indicats, excepte per els nins i nines menors de
16 anys que el chip per els es gratuït

CATEGORIES: Cursa de 12 Km
HOMES

DONES

Absoluta : 1997 i anteriors
Veterans A: De 40 a 49 anys
Veterans B: De 50 a 59 anys
Veterans C: A partir de 60 anys

Absoluta: 1997 i anteriors
Veteranes: A partir de 40 anys

Cursa de 6 Km
Absoluta masculina
Absoluta femenina

Nordic walking 5 Km
Absoluta masculina
Absoluta femenina
Cursa de 2´5 Km
Cursa A: Nins i nines fins a 12 anys.
Cursa B: Nins i nines de 13 a 15 anys.

Obsequi a tots els participants
Berenar per a tothom
PREMIS:
Cursa de 12 km
Premis als tres primers classificats de cada categoria i al primer local masculí i femení.
Cursa de 6 km
Premi al primer classificat masculí i femení i al primer local masculí i femení.

Nordic walking 5 km
Premi al primer classificat masculí i femení.
Cursa de 2´5 km
Cursa A: Medalla a tots els participants
Cursa B: Premis als tres primers classificats masculins i femenins i al primer local
masculí i femení.

NOTES COMPLEMENTÀRIES:
L’edat mínima per participar a la cursa de 12 km és de 16 anys complerts.
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.
Es podrà exigir als participants documentació que acrediti la seva personalitat i edat.
Els premis no són acumulables per a les distintes categories.
La inscripció suposa l’acceptació d’aquestes normes.

