
XLII CURSA POPULAR CIUTAT DE 

SÓLLER 

Sóller, juliol de 2022 

 

 

  -REGLAMENT-  
 

1. Data de celebració: Diumenge 14 d’agost de 2022 
 
2. Participació: Tothom que ho vulgui, sota la seva responsabilitat, fins a omplir el màxim de 500 

participants 
 

3. Recorregut i distàncies: Sóller - Port de Sóller – Sóller, amb un recorregut aproximat de 8.600 
metres . Sortida a les 8.00h. 

 
4. Premis: L’organització es compromet a atorgar trofeu per als tres primers classificats de cada 

categoria, masculí i femení i als tres primers classificats absoluts (masculí i femení). 
L’organització podrà concedir altres trofeus especials segons consideri i d’acord amb la 
inscripció i l’estímul de la participació . 

 
5. Categories i any de naixement: 

 

CATEGORIA ANY NAIXEMENT 

Sub16 2008-2007 

Sub18 2006-2005 

Sub20 2004-2003 

SENIOR 2002 fins 40 anys 

VETERANS V40, V50, V60 

 
5.1. Es considerarà completa la categoria a partir de 3 atletes. En cas contrari, s’inclouran els 

corredors en la categoria superior. 

6. La inscripció es realitzarà a través de la web www.elitechip.net. Cost inscripció: 10€. El període 
d’inscripció estarà obert fins el dissabte 13 d’agost a les 12h. El cronometratge es realitzarà 
mitjançant xip, si no es disposa de xip propi es pot llogar un amb un cost addicional de 2€ 

La inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament. 
 
7. Recollida de dorsals: El dia de la prova fins a 30 minuts abans de la sortida. 

 
8. Reclamacions: Només s’acceptaran reclamacions fins a 15 minuts després de finalitzar la 

prova, per escrit i amb un dipòsit de 60€ 
 

9. Danys: L’Organització compta amb les corresponents assegurances de responsabilitat civil i 
d’accidents, segons la normativa vigent. A més hi haurà un servei d’assistència mèdica i 
ambulàncies encarregades de l’assistència primària en cas d’accidents. 

 
10. La cursa serà controlada per la Policia Local i l’Organització. 

 
11. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol dels punts anteriors. 

 
12. L’esperit esportiu i popular és el que inspira la convocatòria d’aquesta prova. El participant que 

manifesti un comportament antiesportiu o antisocial serà desqualificat i exclòs de la prova pels 
organitzadors. Tal circumstància serà comunicada a la Direcció General d’Esports que podrà 
adoptar el que estimi oportú. 

http://www.elitechip.net/


XLII CURSA POPULAR CIUTAT DE 

SÓLLER 

Sóller, juliol de 2022 

 

 

  -REGLAMENT MINICURSA-  
 

1. Data de celebració : Diumenge 14 d’agost de 2022 
 

2. Participació : Tothom que ho vulgui, sota la responsabilitat dels tutors legals. 
 

3. Recorregut i distàncies: Minicursa→ Plaça Constitució - Carrer de la Rectoria - Gran Via 
Plaça d'Amèrica - Carrer de Sa Mar - Plaça Constitució. Recorregut aproximat 1.100 metres 
Sortida a les 9´30 hores aproximadament en acabar la cursa. Cursa Iniciació→ carrer 
Rectoria – carrer Bauçà – Plaça Constitució. Recorregut aproximat 230m. Sortida a les 
9:30 hores aproximadament en acabar la cursa 

4. Premis: L’organització es compromet a atorgar trofeu per als tres primers classificats de 
cada categoria, masculí i femení. L’organització podrà concedir trofeus especials segons 
consideri i d’acord amb la inscripció i l’estímul de la participació. 

 
5. Categories i any de naixement: 

 

CATEGORIA ANY NAIXEMENT 

Sub 8 (INICIACIÓ) Posteriors a 2015 

Sub 10 (BENJAMÍ) 2014-2013 

Sub 12 (ALEVÍ) 2012-2011 

Sub 14 (INFANTIL) 2010-2009 

 
6. La inscripció es realitzarà a través de la web www.elitechip.net fins el dissabte 13 d’agost a 

les 12h. Cost d’inscripció: 4€. 

També s’acceptaran inscripcions el dia de la prova, al mateix punt de recollida de dorsals. 

La inscripció suposa l’acceptació d’aquest reglament. 

7. Recollida de dorsals: El dia de la prova fins a 30 minuts abans de la sortida. 
 

8. Reclamacions: Només s’acceptaran reclamacions fins a 15 minuts després de finalitzar la 
prova, per escrit i amb un dipòsit de 60€ 

 
9. Danys: L’organització compta amb les corresponents assegurances de responsabilitat civil i 

d’accidents, segons la normativa vigent. A més hi haurà un servei d’assistència mèdica i 
ambulàncies encarregades de l’assistència primària en cas d’accidents. 

 
10. La cursa serà controlada per la Policia Local, l’Organització. 

 
11. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol dels punts anteriors. 

 
12. L’esperit esportiu i popular és el que inspira la convocatòria d’aquesta prova. El participant 

que manifesti un comportament antiesportiu o antisocial serà desqualificat i exclòs de la 
prova pels organitzadors. Tal circumstància serà comunicada a la Direcció General 
d’Esports que podrà adoptar el que estimi oportú. 

http://www.elitechip.net/

