
 

  

REGLAMENT 2021 CURSA LLUNA PLENA D’AGOST 

 

Art. 1. Organització 

A càrrec de l’empresa Elitechip SL, Club Xtrem Menorca Atletisme, amb la coorganització 

de l’Ajuntament de Maó i amb el patrocini de l’empresa Cecome Consultoria Empresarial 

Art. 2. Distància 

Les distàncies, seran de 5,5 i 11 km. Hi ha la possibilitat de fer els dos recorreguts 

caminant. 

Art.3. Recorregut 

Els dos recorregut de 11 i 5,5 km es realitzaran pràcticament en un circuit rural. 

El recorregut dels 11km, que permetrà l’entrada al poblat talaiòtic de Talatí, transcorre 

per: 

• Poima IV fase 

• Camí Vell d’Alaior 

• Camí de Talatí 

• Cuatre boques 

• Camí d’Algendar 

• Camí de Ses Eres 

• Mussuptá 

• Camí vell de Sant Climent 

• Camí Torrelló 

• Camí vell d’Alaior 

• Poima 

El recorregut de 5,5km, que permetrà l’entrada al poblat talaiòtic de Cornia, transcorre 

per: 

• Poima IV fase 

• Camí de curnia 

• Camí Vell de Sant Climent 

• Camí de Mussulà 

• Camí de Torrelló 

• Camí Vell d’Alaior 

• Poima 

La distància de 5,5km també tindrà la oportunitat OPCIONAL de visitar el poblat 

talaiòtic de Talatí (La visita augmentarà el recorregut uns 2km, ja que, s’hauran de 

desviar del recorregut original). 



 

Ambdues proves son en un format de cursa popular no cronometrada, per tant no hi 

haurà classificació. 

Art. 4. Edat Mínima  

L’edat mínima per participar als 11km, serà de 16 anys complerts el mateix dia de la 

prova. No hi haurà límit d’edat per la cursa de 5,5km 

Art. 5.- Classificacions – Aquesta prova no serà cronometrada, i per tant, no es 

publicaran classificacions ni es determinarà cap guanyador per categoria. 

Art. 6.- Horari  

21.00 Sortida dels 5 km corrent i caminant 

21.10: Sortida dels 10 km 

Art. 7. Serveis 

Hi ha servei de guarda-roba per poder deixar una maleta mentre es realitza la cursa. 

Avituallament a meta i durant cursa. 

Art. 8.- Recomanacions 

Es recomana que els participants portin un frontal, pila o qualsevol altre aparell que els 

faciliti la il·luminació del camí. 

Art. 9.- Inscripcions 

Les inscripcions s’hauran de realitzar abans del 20 d’agost de 2021, a las 22:00 hores, 

visitant la pàgina WEB www.elitechip.net 

Es realitzaran inscripcions el dia de la cursa de forma presencial però no s’assegura la 

talla de la camiseta desitjada. 

La inscripció inclou: 

• Camiseta tècnica commemorativa. La talla es garanteix als primers inscrits 

• Gymsack 

• Avituallament 

• Visita als poblats talaiòtics que es troben al camí 

INSCRIPCIONS. MESURES EXCEPCIONALS COVID-19 

En cas de suspensió definitiva de l'edició de l'any 2021 a causa de la crisi sanitària, es 

realitzarà la devolució de la inscripció del 100% de l’import.  

Art. 9.1.- Preus:  

El preu és de 10 euros fins dia 20 d’agost. El preu de menors de 10 anys: 5 euros. 

A partir del 20 d’agost: 15 euros (sempre que hi quedin places). Totes les persones 

que no estiguin federades hauran d’abonar 1 euro extra per pagar l’assegurança 

d’un dia. 

http://www.elitechip.net/


 

Art.9.2.- Format de pagament - El Format de pagament es pot realitzar en el 

mateix moment que es realitzi la inscripció, amb targeta de crèdit. No s’acceptaran 

inscripcions que no vinguin acompanyades del seu corresponent rebut de pagament. 

En cas de que es realitzi una inscripció i per motius justificables no pugui participar, 

l’organització l’hi tornarà el 75% de la inscripció realitzada.  

 

Art. 10.- Seguretat 

La seguretat de la prova estarà coberta per les autoritats competents (Policia Local, 

Protecció Civil), i pel servei de seguretat de l’organització. La prova comptarà amb metge 

de carrera i el servei de la Creu Roja.  

Art. 11.- Drets d’imatge. 

La organització podrà utilitzar imatges, vídeos i sons dels participants durant la prova, 

incloent moments previs i posteriors, des de la recollida de dorsals, entrega de premis i 

trasllat dels participants.  

Art. 12.- Acceptació del reglament 

El simple fet de realitzar la inscripció de la prova implica la total acceptació de la present 

normativa, com altres disposicions que per qualsevol causa pugui determinar la 

organització. La organització de la prova no es fa responsable de totes les situacions o 

actuacions que puguin sorgir fora de la seva competència o de les quals no sigui 

responsable directe.  

Art.13.- Reclamacions – Qualsevol reclamació ha d’anar dirigida al jutge àrbitre de la 

prova per escrit, en els 30 minuts següents a la publicació dels resultats oficials i 

acompanyats per un pagament de 100 euros per la seva acceptació. En el cas que la 

reclamació sigui aprovada es tornarà l’import d’aquesta reclamació. 

 


