CLUB ATLETISME PITIÚS
fundat l’any 1975

REGLAMENT
Article 1r. ORGANITZACIÓ
1. 1.1
El Club Atletisme Pitiús, amb el patrocini de l’Excel·lentíssim Ajuntament
d’Eivissa i del Consell Insular d’Eivissa organitza dues curses pedestres
denominades:
XXIX SEMIMARATÓ D’EIVISSA.
XXX MINIMARATÓ TONI COSTA BALANZAT
Diumenge, 23 d’octubre de 2011

Article 2n. SEMIMARATÓ D’EIVISSA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Es correrà sobre la distància de 21,097 km
Itinerari: Sortida: ronda carretera Port des Torrent – Sant Agusti – San Josep – Can Bellotera – Vila (Meta;
s’Alamera)
Hora de sortida: 10:30 h
Avituallament: A partir del km 5 hi haurà un punt d´avituallament cada 5 km
Senyalització: L’itinerari estarà senyalitzat amb cartell informatiu cada km
Participació: La prova estarà oberta a qualsevol persona sense distinció de sexe o nacionalitat, siguin o no
federades, nascudes amb anterioritat a 1993..
Dorsals: Tots els participants aniran provistos del seu corresponent dorsal i chip que se recolliran a la
sortida una hora abans.
Categories:
MASCULINA:
Veterans “A”
Veterans “B”
Veterans “C”
Veterans “D”
Promesa-Sènior (Unificats)
Júnior

De 40 a 44 anys complits a.i.
De 45 a 49 anys complits a.i.
De 50 a 54 anys complits a.i.
De 55 a 59 anys complits o més
Nascuts entre 1971 i 1991 a.i.
Nascuts en 1992 i 1993
FEMENINA:

Veteranes
Promesa-Sènior (Unificats)
Júnior
2.9

Trenta-cinc anys (35) complits
Nascudes entre 1976 i 1991 a.i.
Nascudes en 1992 i 1993

Premis:
2.9.1Trofeus: Es lliuraran tres trofeus als tres primers classificats en cadascuna de les categories indicades
en el punt anterior.
2.9.2 Premis en metàl·lic: Es lliuraran premis en metàl·lic als tres primers classificats de la general masculina
i a les tres primeres classificades de la general femenina segons el següent repartiment:

1.
2.
3.

GENERAL MASCULINA

GENERAL FEMENINA

300.- €
250.- €
200.- €

1.
2.
3.

300.- €
250.- €
200.- €

RÈCORD PROVA :

300.- Euros

S’atorgarà un premi especial de 300 € a l’atleta que aconsegueixi rebaixar el rècord de la
SEMIMARATÓ (rècord actual de Benjamin Rotich en 1h 02”01’’ de l’edició de 2001)

Article 3er MINIMARATÒ TONI COSTA BALANZAT
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Distància: Es correrà sobre una distancia de 3,2 km
Itinerari: Sortida d´ avinguda d’Ignassi Wallis, davant de Sa Nostra, fins a la rotonda de Joan XXIII, Can
Misses, Figueretes i arribada per l´avinguda d’Espanya fins al Passeig de Vara de Rey.
Sortida: A les 10.00 hores.
Participació: La prova amb caràcter popular, estarà oberta a qualsevol persona, sense distinció de sexe o
nacionalitat, estiguin o no federats.
Els que hagin nascut en l’any 2001 o posteriors hauran d’anar acompanyats d’una persona major.
Dorsals: Tots els participants aniran provistos del corresponent dorsal i chip, que entregaran a l’arribada.
Categories:
MASCULINA:
Benjamí
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil

Nascuts els anys 2003 i 2002
Nascuts els anys 2001 i 2000
Nascuts els anys 1999 i 1998
Nascuts els anys 1997 i 1996
Nascuts els anys 1994 i 1995

FEMENINA:
Benjamí
Alevi
Infantil
Cadet
Juvenil

3.6.1
3.6.2
3.7

Nascudes els anys 2003 i 2002
Nascudes els anys 2001 i 2000
Nascudes els anys 1999 i 1998
Nascudes els anys 1997 i 1996
Nascudes els anys 1994 i 1995

Categoria Absoluta dins de la qual estaran inclosos la resta de participants (1993.........)
Categoria Especial dins de la qual estaran inclosos tots el participants de l’ADIF.

Trofeus i premis.
3.7.1 Trofeus: Es lliuraran tres trofeus als tres primers classificats de les categories indicades en l’anterior
punt. També es lliuraran trofeus als tres primers classificats de la general masculina i tres a les tres primeres
classificades de la general femenina inclosos dins de les categories del punt 3.6.
3.7.2 Vals Esportius: Es lliuraran vals esportius als tres primers classificats de la general absoluta tant
masculina com femenina.

Article 4t. DANYS.
L’organització no es fa responsable dels danys tant materials com físics i morals, que es puguin derivar de la
participació en la prova tot i que l’organització compta amb una assegurança de responsabilitat civil.
Article 5è. CUMPLIMENT DE LES INSTRUCCIÓNS.
Tots els participants seguiran fidelment les instruccions i les indicacions del jutges, organitzadors i agents de
trànsit, el seu incompliment pot ésser motiu d’exclusió.
Article 6è. REGLAMENT DE LA RFEA
Les mencionades curses es regiran pel Reglament Oficial de la RFEA per a qualsevol conflicte o discrepància
que pugui sortir entre els atletes participants i l’organització.
Article 7è. SERVEIS SANITARIS.
Les dues curses estan cobertes per tres ambulàncies.
Article 8è. ACEPTACIO DEL REGLAMENT
La participació en qualsevol de les curses implica l’acceptació del present Reglament.
Article 9è. LLIURAMENT DE PREMIS.
La competició finalitza amb l’acte de lliurament de premis, al qual és obligatòria l’assistència de tots el
classificats amb premi.

