
CURSA POPULAR "SANT AGUSTÍ 2022" 
 

Amb l’autorització de la FAIB i la FBME, sota el patrocini i organització de l´EXCM. 
AJUNTAMENT de FELANITX, la coordinació de POP Esports i amb motiu de les Festes de 
Sant Agustí, es convoca la 42a  "CURSA POPULAR SANT AGUSTÍ" d’acord amb el següent 
reglament. 

 

REGLAMENT 

DATA I LLOC: Divendres 19 d’agost de 2022, a partir de les 16:00 h a la Plaça Espanya. 

PROGRAMA i CATEGORIES:  
 

Prova    Hora aprox.     Categoria             Any naix. Distància 
   1    16.00h   Sub4 mixt   2019 i post. 250 m.     (1 volta Pl. Esp.) 
   2    16.05h   Sub6 mixt   2017 - 18 250 m.     (1 volta Pl. Esp.) 
   3    16.10h   Sub8 Femenina  2015 - 16 250 m.      (1 volta Pl. Esp.) 
   4    16.15h   Sub8 Masculina  2015 - 16 250 m.      (1 volta Pl. Esp.) 
   5    16.20h   Sub10 Femenina  2013 - 14 500 m.      (1 volta petita) 
   6    16.25h   Sub10 Masculina  2013 - 14 500 m.      (1 volta petita) 
   7     16.30h   Sub12 Femenina  2011 - 12  1.000 m.   (2 voltes petites) 
   8    16.40h   Sub12 Masculina  2011 - 12 1.000 m.   (2 voltes petites) 
 

   9    16.50h   Sub14 Femenina  2009 -  10  1.500 m.   (3 voltes petites) 
           Sub14 Masculina  2009 -  10  1.500 m.   (3 voltes petites) 
            

   10    17.05h NORDIC WALKING (Sortida de totes les categories juntes)  
   Absoluta femenina    4.000 m.   (8 voltes petites) 
   Absoluta masculina    4.000 m.   (8 voltes petites) 
 
   MARXA ATLÈTICA  (Sortida de totes les categories juntes) 
   Sub10 Femenina  2013 i post. 1.000 m.   (2 voltes petites)  

Sub10 Masculina  2013 i post. 1.000 m.   (2 voltes petites) 
Sub12 Femenina   2011 -  12  1.000 m.   (2 voltes petites) 
Sub12 Masculina  2011  - 12 1.000 m.   (2 voltes petites) 

  Sub14 Femenina  2009  - 10 2.000 m.   (4 voltes petites) 
  Sub14 Masculina  2009  - 10 2.000 m.   (4 voltes petites) 

Absoluta femenina    2008 i anter. 2.000 m.   (4 voltes petites) 
Absoluta masculina  2008 i anter. 2.000 m.   (4 voltes petites) 

 
11 17.40h  Sub16 Femenina   2007 -  08  3.100m. (2 voltes grans) 

Sub16 Masculina  2007 -  08   
Màster M-55   homes de 55 a 64 anys 
Màster W-55   dones de 55 a 64 anys 
Màster M-65   homes de més de 65 anys 
Màster W-65   dones de més de  65 anys 
POPULAR MASCULINA (2006 i més grans, fins a 54 anys)  
POPULAR FEMENINA (2006 i més grans, fins a 54 anys) 
 

12 18.10h  Sènior Masculina (2006 i més grans, fins a 34 anys)   6.200m. ( 4 voltes grans) 
   Sènior Femenina (2006 i més grans, fins a 34 anys) 

Màster M-35   homes de 35 a 44 anys 
Màster W-35   dones de 35 a 44 anys 
Màster M-45   homes de 45 a 54 anys 
Màster W-45   dones de 45 a 54 anys 
 



Cada atleta podrà participar només a una sola cursa; la que correspongui a la seva categoria, 
exceptuant els marxadors i nordic walking, que també podran participar a una prova de córrer 
(en aquest cas caldrà realitzar 2 inscripcions), i les i els atletes sèniors i màsters (de fins a 
54 anys), que podran escollir participar a la seva categoria a la cursa 12 de 6200m o com 
a categoria POPULAR sense diferenciar edats a la cursa 11 de 3100m. 
 
RECORREGUTS: 
 
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS: 

Inscripcions únicament on-line per les categories majors de sub-14 a 

https://sportmaniacs.com. Una vegada inscrit, comproveu que apareixeu al llistat d’inscrits i que 
heu rebut el correu de confirmació, en cas contari contacteu amb la plataforma d’inscripció o 
organització. 

Presencialment, fins a 20 minuts abans de la seva prova a la carpa d’organització per a les 
categories sub-4, sub-6, sub-8, sub-10 i sub-12.  

El dia de la prova haureu de passar per la carpa a recollir el dorsal.    

Volta GRAN 1550m 
Plaça d´Espanya → C/. de Ses Eres → 

C/ Soledat  → C/ den Soler → 
C/ Son Morei →  Pl. de Sa Font de 

Santa Margalida → C/ 31 de Març  → 
Pl. d’Espanya → C/ de S’Abeurador  
→  C/ Nunyo Sanç → C/ Dels Horts  
→ C/ Pare Aulí  → C/ Costa i Llobera 

→  Pl. Espanya). 
 

 

Volta PETITA 500m 
Surt de Plaça d’Espanya, segueix pel C/ 
31 de Març fins a Pl. de Sa Font de 
Santa Margalida i torna pel mateix C/ 31 
de Març. 

 

https://sportmaniacs.com/


TROFEUS: 

Medalles per a tots els participants. 
TROFEUS CURSES 

Trofeu als tres primers de cada categoria. 
Trofeu al primer classificat local de totes les categories (inclosa la categoria POPULAR). Si el 
primer local ja tingués trofeu, el premi passaria al següent classificat de tot el terme municipal 
de Felanitx.  A la cursa 12, a més, trofeu al primer i la primera atleta Sub18 (2004-03), Sub20 
(2002-01) i Sub23 (2000-99-98) que no sigui entre els 3 primers classificats Sènior.  

TROFEUS MARXA 
Trofeu als tres primers i al primer local de la categoria absoluta masculina (2.000 m.) i 
femenina (2.000 m.) 
Trofeu al primer classificat de cada una de la resta de categories (Sub-10, Sub-12 i Sub-14, 
en categories masculina i femenina). 

TROFEUS NORDIC WALKING 
Trofeu als tres primers i al primer local de la categoria absoluta masculina (4.000 m.) i 
femenina (4.000 m.) 

 
NOTES COMPLEMENTÀRIES  
- 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, Agost de 2022 
 

 
 


