
Xª Hidrobal Sant Silvestre 
Calvià 2022
1. La Xª Hidrobal Sant Silvestre Calvià 2022, organitzada per l'ICE de

l'Ajuntament  de  Calvià  i  la  Fundació  Calvià  2004,  tendrà  lloc  el
dissabte 31 de desembre,  a  les 17:00 h.,  amb sortida al  C/  Miño
(Magaluf) davant la Pista d’Atletisme de Calvià i arribada a l’interior
de la Pista d’Atletisme.

2. La distància  a córrer  serà de 6,7  km a un circuit  urbà i  totalment
tancat al trànsit rodat.

3. Rutòmetre:

Carrer
Sortida C/ MIÑO 

AVDA. CA’S SABONERS
C/ MIQUEL DELS SANTS OLIVER
AVDA. DE LA PLATJA
PASSEIG DE LA MAR
C/ DEL DUC D’ESTREMERA
AVDA. SON MATIES
AVDA. PERE VAQUER RAMIS
AVDA. MAGALUF
CAMÍ DE SA PORRASSA
AVDA. LES PALMERES
C/ GALIÓ

Arribada PISTA D’ATLETISME

4. La  cursa  serà  controlada  per  cronometratge  electrònic,  amb  la
oficialització de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears.

5. La cursa serà oberta a totes les persones, de qualsevol nacionalitat i
sexe, federades o no, amb una edat mínima de 16 anys complerts
(mitjançant autorització paterna/materna els menors de 18). És seva
la  responsabilitat  de  reconèixer  el  seu  nivell  de  condició  física
necessària  per  afrontar  aquesta  prova.  Es  recomana  que  els
esportistes hagin passat una prova d’aptitud prèvia. Els participants
eximeixen a l’organització de qualsevol problema mèdic o físic durant
el transcurs de la Cursa.

6. El  sol  fet  d’inscriure’s en aquesta cursa implica la total  acceptació
d’allò preceptuat en aquest reglament.

7. Inscripcions

Els drets d’inscripció seran de: 

a) 7,00 €  / participant cursa 

El  dorsal/xip  serà  personal,  intransferible  i  imprescindible  per  a
participar-hi. 



La  inscripció  i  el  pagament  es  faran  de  forma  anticipada  i
mitjançant la plataforma d’inscripcions de https://elitechip.net/

8. Termini d’inscripcions a la cursa: 

a. Fins  divendres  30  de  desembre  a  les  23:59  h.  a  la
plataforma https://elitechip.net/.

b. 800  primers  inscrits  tendran  com  a  regal  una  samarreta
tècnica commemorativa de la prova. 

9. La recollida de dorsals/xip i  de l’obsequi es farà el dissabte 31 de
desembre  a  partir  de  les  15:00  h.  fins  a  les  16:30  h  a  la  Pista
d’Atletisme de Calvià (Magaluf).

10. Recorregut

La distància de la cursa serà de 6.700 mts. Es pot  consultar el
recorregut a https://elitechip.net/

11. Edat de participació

L’edat mínima per participar serà de 18 anys (menors amb 16 anys
complits i 17 anys, ho podran fer amb consentiment patern/matern
signat als efectes). 

12. Trofeus/Classi ficació

Classi ficació Trofeus
Absolut masculí 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
Absoluta femenina 1ª, 2ª, 3ª , 4ª, 5ª
Atleta local masculí  1º
Atleta local femenina  1ª
Concurs de disfresses  1º, 2º, 3º

13.  Desquali ficacions

Es desquali ficaran de la prova els atletes que:

- No portin el dorsal o ficial de la prova.

- No realitzin el recorregut complet.

- Alterin o ocultin la publicitat del dorsal.

- Portin un dorsal adjudicat a un altre atleta.

- Entrin a meta sense dorsal.

- No facin esment a les instruccions del personal d’Organització.

- Per  comportament  antiesportiu  o  manca  de  respecte  cap  a  la
organització o la resta de participants.

DISPOSICIONS FINALS 



Servei d’ambulància: hi haurà un servei a la sortida/arribada i en algun
punt del recorregut.

Servei metge: Hi haurà un metge responsable d’aquest servei a la zona
de sortida/arribada.

Seguretat  de la cursa:  La Policia Local  de Calvià,  Protecció Civil  de
Calvià i l’Organització son els encarregats de vetllar per la seguretat de la
prova, els atletes participants obeiran totes les indicacions que rebin del
personal encarregat de la prova.

L’Organització no es farà responsable dels accidents dels participants i
de terceres persones per conducta inadequada. 

L’Organització de la cursa disposa d’una assegurança de responsabilitat
civil i una d’accident pels demés casos. 

No està autoritzada la participació de vehicles motoritzats o bicicletes que
no pertanyin a l’Organització. Els vehicles motoritzats i bicicletes oficials
que realitzin el seguiment de la carrera, portaran una identi ficació visible
en tot moment.

Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pels responsables de
l’Organització de la  Xª Hidrobal Sant Silvestre Calvià 2022. La cursa
podrà  ser  suspesa  si,  per  inclemències  del  temps,  ho  determina
l’Organització  de  la  prova.  El  seu  veredicte  serà  inapel·lable  i  no  es
retornarà la quota pagada en concepte d’inscripció.


