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REGLAMENT 

VIII CURSA POPULAR 
SANT CARLES XTREM 2022 

 
 
 

ART. 1 

L’Ajuntament de Santa Eulària organitza la VIII CURSA SANT CARLES XTREM, 

cursa d’OBSTACLES sobre camí de 6 km, a la qual tendran accés tots els 

corredors a partir de juvenil, amb llicència federativa o sense. 

 

Anteriorment a aquesta es disputaran dos proves per a categories inferiors, la 

primera per a les categories baby (que hauran d’anar acompanyats dels pares), 

iniciació i benjamí i la segona per a alevins, infantils, cadets i categoria especial. 

 

Categories per any de naixement: 

Baby 2018-2019 

Iniciació (sub 8) 2015-2016-2017 

Benjamí (sub 10) 2013-2014 

Aleví (sub 12) 2011-1012 

Infantil (sub 14) 2009-2010 

Cadet (sub 16) 2007-2008    

Absoluta ...-2006 

 

Les proves es disputaran el dissabte 5 de novembre a partir de les 15.45 h a 

Sant Carles de Peralta (pàrquing de Las Dalias). 

 

ART. 2 

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’assistència 

sanitària per a tots els danys, perjudicis o lesions que aquesta prova pogués 
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ocasionar. El corredor es compromet a haver comprovat el seu estat de salut i 

afirma no tenir cap lesió o malaltia a l’hora de prendre la sortida de la prova. 

 

ART. 3 

El termini d’inscripció s’obrirà el 5 d’octubre i es tancarà el 4 de novembre de 

2022 a les 11.00 h del matí. Hi haurà un màxim de 50 inscrits a cada una de les 

proves de categories inferiors i de 200 a l’absoluta.  

 

El cost de la inscripció sera de 6 € i s’haurà de fer en el web sportmaniacs.com. 

Totes dos proves de categories inferiors seran gratuïtes.  

 

ART. 4 

Premis per a les següents categories: 

Deu primers CLASSIFICATS masculins i deu primers femenins. 

Tres primeres DISFRESSES votades per un jurat de la prova absoluta i tres 

primeres disfresses de les proves de categories inferiors. 

Tres primers CLASSIFICATS masculins i femenins per a cada una de les 

categories inferiors. 

Tres primers CLASSIFICATS masculins i femenins de categoria especial. 

També es lliurarà medalla a tots els participants.    

 

ART. 5 

Les categories de la prova xtrem són: absolut masculí i femení. Serà obligatori 

tenir com a mínim 16 anys en el moment de la competició. 

 

ART. 6 

Durant la prova queda totalment prohibit seguir els corredors amb moto, bicicleta 

o qualsevol altre vehicle. 

 

ART. 7 

La VIII CURSA SANT CARLES XTREM es una prova TANCADA al trànsit i a un 

circuit de 1.200 m. 



 

3 
 

 

ART. 8 

La recollida del dorsal es farà el dissabte 5 de novembre de 15.00 a 15.40 h en 

el mateix circuit. 

 

ART. 9 

Tots els corredors inscrits accepten el reglament de la prova. 

 

ART. 10 

Amb la inscripció en aquesta prova s’autoritza l’organització a prendre imatges 

dels participants i a difondre-les amb l’objectiu d’informar de la cursa tant a les 

xarxes socials com en els mitjans de comunicació que poguessin cobrir 

l’esdeveniment. 


