
CURSA POPULAR "MILLA ATLÉTICA XX TROFEU PORTOCOLOM" 
 

Amb l’autorització de la FAIB, sota el patrocini i organització de l´EXCM. AJUNTAMENT de 
FELANITX, la coordinació de l’Associació Sa Baldufa Serveis Educatius i POPEsports, amb 
motiu de les Festes de Sant Jaume, es convoca la 20a  "MILLA ATLÉTICA XX TROFEU 
PORTOCOLOM" d’acord amb el següent reglament. 

REGLAMENT 

DATA I LLOC: Diumenge 25 de juliol de 2021, a partir de les 18:00 h al carrer Pescadors 
de Portocolom (Felanitx). 

PROGRAMA i CATEGORIES:  
 

Prova    Hora aprox.     Categoria             Any naix. Distància 
   1    18.00h   Sub8 femení   2014 i post. 1/8 milla 
   2    18.05h   Sub8 masculí   2014 i post. 1/8 milla 
   3    18.10h   Sub10 femení    2012 - 13 1/4 milla 
   4    18.15h   Sub10 masculí                2012 - 13 1/4 milla 
   5    18.20h   Sub12 femení               2010 - 11 1/2 milla 
   6    18.30h   Sub12 masculí   2010 - 11 1/2 milla 
   7     18.40h   Sub14 femení    2008 - 09  1 milla 
   8    18.50h   Sub14 masculí   2008 - 09 1 milla 
   9    19.00h   Sub16 femení   2006 - 07  1 milla 
   10    19.10h    Sub16 masculí   2006 - 07  1 milla  
   11    19.20h   Sub 18 masculí   2004 - 05   1 milla 
   12    19.30h   MÀSTERS masculí  (35 anys i més) 1 milla 
 (M-35, de 35 a 44 anys / M-45- 45 a 54 / M-55- 55 a 64 / M-65- 65 i més) 
   13    19.40h    ABSOLUTA femení  (98 i ant.) 1 milla 

  - SÈNIOR femení   (98 i ant., menors de 35 anys)    
  - MÀSTERS femení   (W-35 – de 35 a 44 anys / W-45 – 45 anys o més) 
  - Sub 18 femení   (04/05)   
  - Sub 23 femení   (99/00/01/02/03) 

    14    19.50h   ABSOLUTA masculí    1 milla 
     - SÈNIOR masculí   (98 i ant., menors de 35 anys) 

  - Sub 23 masculí   (99/00/01/02/03) 

 
*1/8 milla- 201m.  1/4 de milla- 402m.  1/2 milla 804´5m (124,5m + 1 volta).  Milla- 1.609m (249m  i 2 
voltes al circuit) 

 
Segons el nombre d’inscripcions, es podran ajuntar en una mateixa cursa les curses d’una 
mateixa categoria (masculina i femenina) i/o categories diferents. 

 
RECORREGUT: 

El circuit estarà situat als voltants del moll pesquer i tendrà el seu recorregut pel carrer 
Pescadors. Compta amb un recorregut de 680 metres. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSCRIPCIONS: 

Les inscripcions es realitzaran únicament en format on-line a través de l’enllaç 
https://sportmaniacs.com/c/milla-atltica-xx-trofeu-portocolom que restaran obertes fins dia 
23 de juliol. El cost de la inscripció serà de 10€ per les categories Sub-18 i superiors (2005 
i anteriors) i gratuït per les categories sub-16 i inferiors.  

 

El dia de la prova haureu de recollir el dorsal en el lloc assignat el dia de la cursa així com 
signar el document de Declaració de Responsable Covid de la FAIB. 

 

PREMIS I TROFEUS: 

- Trofeus a cada una de les 22 categories establertes, trofeus al 1r, 2n, 3r i 1er local (que 
no estigui entre els tres primers). S’entendran com a locals totes aquelles persones que 
resideixen en el terme municipal de Felanitx. 

- Trofeu al primers classificats de les curses 13 i 14, ABSOLUTES femenina i masculina. 
Sigui de la categoria que sigui. 

 

NOTES COMPLEMENTÀRIES  

-En tot moment s’hauran de seguir les normes sanitàries amb distanciament d’1 m i mig i ús de 
mascareta sanitària en tot l’espai reservat per al desenvolupament de la prova i respectant la 
normativa vigent de part de les autoritats sanitàries. 

-Abans d’iniciar cada cursa els participants hauran d’acudir amb mascareta a la presa de 
temperatura que es realitzarà a la zona de sortida. Nomes instants abans de l’inici de la cursa es 
podran guardar la mascareta, que hauran de tornar a posar-se una vegada finalitzada la prova fins 
haver sortit de la zona d’arribada. 

- En cas d’incompliment d’alguna normativa que posi en perill el bon desenvolupament de la 
prova o en risc a la població es prendran les mesures pertinents, d’informació i/o avis als cossos 
de seguretat. 

- L´Organització no es fa responsable dels danys morals o materials que puguin patir els 
participants, abans, durant o com a conseqüència de la seva participació a la prova. No obstant 
això, procurarà posar els mitjans per tal d’evitar-los. 

- La inscripció suposa l’acceptació de l’atleta de ser fotografiat i gravat durant la prova i la 
utilització d’aquestes fotografies i vídeos per a la difusió i promoció de la mateixa.  

- Les dades recollides són utilitzades únicament i exclusiva per al correcte desenvolupament 
de la prova (gestió d'assegurances i d'inscripcions en les categories corresponents i realització de 
classificacions) 

- L´Organització podrà exigir als participants documentació que acrediti personalitat i edat. 

- L’Organització demana que no hi hagi cap familiar en cap punt del circuït durant cap cursa.   

 - Qualsevol cas no previst en el present reglament els resoldrà únicament l´Organització que, a 
més, podrà  introduir-hi modificacions, si les circumstàncies així ho aconsellen. 

 

Felanitx, Juliol de 2021 

    

https://sportmaniacs.com/c/milla-atltica-xx-trofeu-portocolom


PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT MILA SANT JAUME - 

NORMATIVA D’ACCESSOS 
 

 

1. L’accés a la zona de la prova es realitzarà únicament per la zona d’accés marcada al plànol, 

l’accés per qualsevol altra zona durant el desenvolupament de la prova no estarà permès. 

 

2. S’haurà de respectar les indicacions de la organització i voluntaris que estaràn distribuïts 

en els diferents accessos i sortides, així com en l’espai destinat a la prova esportiva, tots ells 

coneixedors del protocol i amb la funció de garantir la seguretat i el correcte desenvolupament 

de la prova, 

 

3. En tot l’espai destinat a la prova esportiva s’haurà de fer ús obligatòriament de mascareta 

en tot moment. 

 

4. Els atletes hauran d’accedir a la zona de recollida de dorsal indicada. Els atletes menors 

d’edat hauran d'accedir acompanyats únicament d’un adult responsable. Amb la recollida del 

dorsal s’haurà de signar el full de declaració responsable COVID 19, en cas de menors haurà 

de signar-lo l’adult responsable. 

 

5. Els acompanyants i espectadors únicament poden utilitzar les zones destinades a 

espectadors, hauran de romandre asseguts i no es podran aturar ni aglomerar a les zones 

destinades a la circulació. 

 

6. Es recomana recollir el dorsal 30 minuts abans de la prova, per tal d’agilitzar el procés. Una 

vegada recollit el dorsal, els atletes podran acudir a la zona d’escalfament 10 minuts abans 

de la seva prova, amb ús de mascareta i esperar a que els membres de l’organització els 

donin accés a la zona de sortida. Els atletes podran retirar-se la mascareta quan l’organització 

doni l'ordre, moments abans d’iniciar la cursa. 

 

7. Una vegada finalitzada la prova, els atletes respectius hauran de tornar a posar-se la 

mascareta i abandonar la zona de cursa, o bé per una de les sortides indicades o retornar a 

la zona d’espectadors per la via destinada a tal funció. 

 

8. L’entrega de trofeus es realitzarà després de cada cursa, els atletes guanyadors s’hauran 

de dirigir a la zona d’entrega de trofeus una vegada finalitzada la prova. 

 

9. Una vegada fora del recinte de desenvolupament de la prova, per tornar a entrar s’haurà 

de fer únicament per la via d’accés única. 

 

10 . En cas d’incompliment d’alguna norma que posi en perill el bon desenvolupament de la 

prova o en risc a la població es prendran les mesures pertinents, d’informació o avis als 

cossos de seguretat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

META 

ACCÉS 

SORTIDA 

Recollida dorsals 

Zona escalfament 

Zona espectadors 

Circulació atletes 

Circulació espectadors 

Zona d’entrega de trofeus 

Zona speaker i competició 

Zona d’avituallament 

1/8 milla 

i 1 milla 

1/2 milla i 

1/4 milla 

SORTIDA 

SORTIDA 

SORTIDA 

SUB-16 i 

inferiors 
SUB-18 i 

majors 

SORTIDA 

1/4 milla  

(direcció 

club nàutic) 

SORTIDA 

1/8 milla   

SORTIDA 

1 milla   

SORTIDA 

1/2 milla   


