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XXXVII CURSA I MINICURSA POPULAR TONI COSTA BALANZAT 

50° Aniversari Col·legi Sa Real 

REGLAMENT 

Article 1 r. ORGANITZACIÓ 

L'Ajuntament d'Eivissa organitza amb la direcció técnica del Club Atletisme Pitiús les 
curses pedestres: 

XXXVII CURSA I MINICURSA POPULAR TONI COSTA BALANZAT, que tindran lloc 
diumenge, 21 d'octubre de 2018 

Article 2n XXXVII Cursa Popular Toni Costa Balanzat 

Distancia : Es cerrera sobre una distancia de 5.000 m. 

ltinerari: Sortida al Boulevar Abel Manutes, davant el Col·legi Sa Real, gir a !'esquerra 
fins arribar a la ronda Joan XXIII. Gira la dreta per la E10 fins la ronda d'lkea, gir de 
180° i tornada pel la mateixa E1 O passant per la ronda de Joan XXIII i arribant fins a la 
ronda deis multicines. Gir de 180° i tornada per la mateixa E10 fins la ronda de Joan 

XXIII. Aquest recorregut es fa dues voltes i !'arribada sera el mateix punt de sortida,
davant el Col·legi Sa Real.

Sortida : A les 10.30 hores. 

Participació: La prova amb caracter popular estara oberta a qualsevol persona a partir 
de la categoría sub18 (nascuts el 2002 o abans), sense distinció de sexe o 
nacionalitat, estigui o no federada. 

Temps maxim per a la realizació de la cursa: Es fixa un límit de 45 minuts des de 
l'hora de sortida per a la realizació deis 5000 m de la cursa. 

Per raons de seguretat, tots aquells participants que no aconsegueixin finalitzar la pro
va dins del temps indicat, hauran d'abandonar la prova. 

Els corredors que entrin a meta després del límit indicat, apareixeran sense temps a 
les classificacions. 

lnscripcions. Les inscripcions es realizaran única i necessariament a través de la 
pagina web de Elitechip (www.elitechip.net), abans de les 21.00 hores del DIJOUS 
anterior a la prova. 
El preu de la inscripció és de 5 € (inclou una asseguranc;a d'un dia). 

Dorsals: Tots els participants duran el corresponent dorsal i xip, els quals són 
oersonals i intransferibles. 
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