
Ill CURSA POPULAR

7 de novembre de 2010

a les 10.00 hores a la Plaça d'Algaida

8.500 m

La cursa transcorrerà

pel camí de Bínicomprat en direcció a la Pau de Cas-
tellitx. El circuit és rural-urbà, asfaltat, amb pendents
moderades, i està envoltat de pinars, alzinars, camps

de conreus i vegetació baixa.

Organitzada per:
Amb la col·laboració de:

Ajuntament d'Algaida Depaftament d'Èsporís.
Joventut i Iguaitat



Bases
1. L'Ajuntament d'Algaida organitza la
III Cursa Popular Fira d'Algaida 2010.
2. La cursa tendra lloc diumenge dia 7
de novembre de 2010. L'hora de la con¬

centració dels participants serà a les
09.00 h. La sortida serà a les 10.00 h.

3. El circuit de la cursa és de 8.500 m

(aprox.). Transcorrerà pel camí de Bini-
comprat en direcció a la Pau de Caste-
Ilitx. És rural-urbà, asfaltat, amb pen¬
dents moderades, i està envoltat de
pinars, alzinars, camps de conreus i ve¬
getació baixa.
4. La cursa es disputarà en dues cate¬
gories: absoluta masculina i absoluta
femenina.

5. Premis per a les tres primeres perso¬
nes classificades en cada categoria.

6. Inscripcions: A través d'Internet, a
la pàgina www.elitechip.net, fins dis¬
sabte dia 6 de novembre. El preu és de
5,00 € per persona i inclou la inscripció
i el lloguer del xip de control de carrera
i de gestió de resultats. Regal de mate¬
rial tècnic per als primers 300 inscrits.
Preu d'inscripció sense xip (per exem¬
ple per a totes aquelles persones que
ja en tenguin): 3,00 €. Inscripcions el
dia de la cursa: A la Plaça d'Algaida de
09.00 a 09.30 h.

7. Hi haurà fruita i begudes per a les
persones participants.
8. L'organització disposarà d'una am¬
bulància.

9. El trànsit estarà controlat per la Poli¬
cia Local i per Protecció Civil.
10. Hi haurà un servei de consigna a
disposició dels corredors i corredores.

INSCRIPCIONS ATENCIÓ: Per tenir marques de
Per Internet: www.elitechip.net temps oficials és imprescindible
El dia de la cursafins a les 9.30 h comptar amb un xip de control.

PREUS INSCRIPCIÓ: REGAL de material esportiu
5)00 € (inscripció + lloguer xip) pcr O les 300 primeres per-
3)00 € (inscripció) sones inscrites!!!




