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NORMATIVA 

1.- Inscripcions 

El preu de la marató pels federats serà de 30 € des del moment d’obertura 

d’inscripcions fins al 30 d’abril. Des de maig fins a la clausura d’inscripcions 

el preu serà de 40 €. 

El preu de la marató pels  no federats serà de 45 € des del moment 

d’obertura d’inscripcions fins al 30 d’abril. Des de maig fins a la clausura 

d’inscripcions el preu serà de 55 €. 

Les inscripcions es tancaran el dijous dia 13 de maig de 2010 al migdia. 

L’ inscripció a la cursa comporta l’acceptació del reglament de la Copa Balear 

de curses per muntanya. 

2.- Dorsals 

Es recolliran el mateix diumenge de la cursa de 6:30 a 7:30 al lloc de 

sortida. El corredor que ja disposi de dorsal ha de passar per control 

d’inscripcions per confirmar l’assistència. 

Obligatori presentar la targeta federativa al recollir el dorsal, que 

romandrà en mans de l’organització fins acabada la cursa, que es retornarà 

al titular. 

3.- Trofeus i premis 

Obsequi a tots els participants de la cursa. 

Trofeus als tres primers classificats masculí i femení de cada categoria, 

inclosos l’absoluta i local. 

Sorteig entre tots els participants de material vari de diferents marques 

com vals de material, sabatilles esportives, samarretes, motxilles i altres.  

4.- Programa 

6:30 a 7:30 hores recollida de dorsals. 

7:30 a 7:45 hores cambra de sortida i breafing. 

8:00 hores sortida de la cursa. 

13:30 hores tancament de control de pas al Coll d’es Pedregaret al km 29 de 

cursa, abans d’iniciar la pujada al cim del Tomir. 

13:30 hores inici entrega de trofeus per categories arribades. 

 

 

DISTÀNCIA 44,800 KM 
PUNT DE PAS OBLIGAT ABANS DE 5 HORES 30 

MINUTS DE CURSA PEL COLL D’ES PEDREGARET 

 

AVITUALLAMENT ESPECIAL AL REFUGI DE SON AMER 

(KM 23 DE CURSA) 
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NORMATIVA 

1.- Inscripcions 

El preu de la mitja marató pels federats serà de 12 € des del 

moment d’obertura d’inscripcions fins al 30 d’abril. Des de maig 

fins a la clausura d’inscripcions el preu serà de 15 €. 

El preu de la mitja marató pels  no federats serà de 24 € des del 

moment d’obertura d’inscripcions fins al 30 d’abril. Des de maig 

fins a la clausura d’inscripcions el preu serà de 30 €. 

Les inscripcions es tancaran el dijous dia 13 de maig de 2010 al 

migdia. 

L’ inscripció a la cursa comporta l’acceptació del reglament de la 

Copa Balear de curses per muntanya. 

2.- Dorsals 

Es recolliran el mateix diumenge de la cursa de 8:30 a 9:30 al lloc 

de sortida. El corredor que ja disposi de dorsal ha de passar per 

control d’inscripcions per confirmar l’assistència. 

Obligatori presentar la targeta federativa al recollir el dorsal, que 

romandrà en mans de l’organització fins acabada la cursa, que es 

retornarà al titular. 

3.- Trofeus i premis 

Obsequi a tots els participants de la cursa. 

Trofeus als tres primers classificats masculí i femení de cada 

categoria, inclosos l’absoluta i local. 

Sorteig entre tots els participants de material vari de diferents 

marques com vals de material, sabatilles esportives, samarretes, 

motxilles i altres.  

4.- Programa 

8:30 a 9:30 hores recollida de dorsals. 

9:30 a 9:45 hores cambra de sortida i breafing. 

9:45 a 9:55 hores tamborada. 

10:00 hores sortida de la cursa. 

13:30 hores inici entrega de trofeus per categories arribades. 
 

DISTÀNCIA  20,300 KM 


