III LLIGA DE CURSES POPULARS
I NORDIC WALKING DEL
TERME DE SANTANYÍ 2016
REGLAMENT
1.

Aquesta Lliga està organitzada i patrocinada per l'Ajuntament de Santanyí.

2. Lliga oberta a tothom, tant federat com no federat.
3. Calendari:
06.03.16
03.07.16
31.07.16
04.08.16
10.08.16
25.09.16

III CURSA POPULAR DIA DE LA DONA SANTANYÍ
IX CURSA POPULAR PORTOPETRO
V CURSA POPULAR SANTANYÍ
III CURSA POPULAR CALA D’OR
V CURSA POPULAR SANT DOMINGO ES LLOMBARDS
III CURSA POPULAR CALONGE

4. Puntuaran les proves detallades al calendari. A cada corredor li puntuaran les quatre
millors curses.
5. La puntuació es comptabilitzarà de la següent manera:
Per categories i en funció de la posició d’arribada de cada corredor.
El primer corredor tendrà un punt, el segon corredor, dos punts i, així successivament.
Se sumaran els punts de les quatre millors proves que cada corredor ha obtingut.
El que tengui menys puntuació serà el primer classificat, la segona puntuació més baixa
serà el segon classificat i, així successivament.
En cas d'empat, el millor atleta classificat serà:
1. El que hagi participat a més proves.
De persistir l'empat es tendrà en compte:
2. El que tengui millors posicions.
Si encara hi ha empat, l'atleta millor classificat serà:
3. El més veterà.
Per poder formar part d'aquesta lliga és obligatori participar a quatre de les sis proves
puntuables.
6. Els atletes júniors que passen a sèniors, els sèniors que passen a veterans o bé els atletes
veterans que canvien de categoria, una vegada començada la Lliga, hauran de pertànyer a la
categoria que els hi correspon segons l'edat. Acabada la Lliga si els hi falta alguna prova
per puntuar s'agafaran les millors puntuacions de les proves realitzades en la categoria
anterior.
7. Hi haurà les següents categories:

CURSA POPULAR
HOMES

DONES

JÚNIOR (De 16 a 20 anys)
SÈNIOR (De 21 a 39 anys)
VETERANS M40 (De 40 a 49 anys)
VETERANS M50 (De 50 a 59 anys)
VETERANS M60 (De 60 a 69 anys)
VETERANS M70 (A partir de 70 anys)

JÚNIOR (De 16 a 20 anys)
SÈNIOR (De 21 a 39 anys)
VETERANES F40 (De 40 a 49 anys)
VETERANES F50 (A partir de 50 anys)

NORDIC WALKING
HOMES

DONES

SÈNIOR (De 16 a 39 anys)
VETERANS (A partir de 40 anys)

SÈNIOR (De 16 a 39 anys)
VETERANES (A partir de 40 anys)

8. CLASSIFICACIÓ:
La classificació es penjarà a la pàgina www.elitechip.net
9. PREMIS:
Diploma als 10 primers classificats de cada categoria.
Trofeus als tres primers classificats de cada categoria i al primer local no classificat
entre els tres primers.
Obsequi del quart al desè classificat de cada categoria.
Els premis no són acumulables per a les distintes categories.
10. ENTREGA DE PREMIS:
L'entrega de premis s'efectuarà el dia 26 de desembre dintre del marc de la Gala de
l'Esport al Teatre de Santanyí.

