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Reglament de la Cursa Infantil de Reis 2023 

• Data: dijous  5 de gener de 2023 

• De 9 a 11.30 h: recollida de dorsals i camisetas 

• Sortida de la primera cursa: 12 h  

• Lloc:  Av. Bartomeu Riutort 43. Platja de Can Pastilla. 

• Tipus: esdeveniment esportiu sostenible 

 

L’Ajuntament de Palma, mitjançant l’Institut Municipal de l’Esport (IME), presenta la 
CURSA INFANTIL DE REIS 2023, que enguany es durà a terme a la Platja de Can Pastilla. 

Continuam amb el disseny de la imatge de l’esdeveniment del gran il·lustrador Antonio 
Fernández-Coca. Consideram que la llum i el color de les seves il·lustracions són 
perfectes per a aquest esdeveniment, i és un plaer difondre el seu art entre els mes 

petits, que rebran una camiseta de regal per la seva participació, amb la il·lustració de 
l’artista. 

D’altra banda, hem d’agrair la col·laboració d’Escoleta Asima, Quely, MercaPalma i 
Dimonis Ultimate Mallorca. 

Aquesta cursa, de caràcter popular i amb un gran interès lúdic esportiu, s’ha convertit 
en una de les activitats més importants del programa de Festes de Nadal de la nostra 
ciutat. 

Enguany com a novetat la cursa es desenvoluparà a la Platja de Can Pastilla  i seguint 
amb les intencions de l’Institut Municipal de l’Esport de fomentar una vida més 
sostenible i fer esdeveniments més respectuosos amb el medi ambient, disposarem 
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d’una estació d’aigua potable per a que els participants en puguin gaudir, portant les 
pròpies botelles reutilitzables per a reomplir-les.  

A més a més, per desplaçar-se a la cursa i tornar a ciutat, l’EMT posa a disposició dels 
participants el transport gratuït a les línies 3,7,15,20 i 25 des de les 9.00 fins a les 15 h 
amb la mostra de la inscripció o del dorsal (per cada infant participant el podrà 
acompanyar un adult gratuïtament). 

Inscripcions 

Les inscripcions són gratuïtes i es podran fer en línia fins exhaurir les inscripcions  i/o 
com a màxim fins dimarts 2 de gener a les 12 h. 

• al web:  https://sportmaniacs.com/ 

El nombre de places és de 1.000 nins i, per qüestions de seguretat i control es limita el 
nombre de participants a cada carrera de la següent manera: 

• INICIACIÓ (de 0 a 3 anys):  200 PARTICIPANTS 
• CURSA I (de 4 a 5 anys)  250 PARTICIPANTS 
• CURSA II (de 6 a 7 anys):  250 PARTICIPANTS 
• CURSA III (de 8 a 10 anys): 200 PARTICIPANTS 
• CURSA IV (d’11 a 12 anys):  100 PARTICIPANTS 

Programa del dia de l’esdeveniment (dijous 5 de gener) 

De 9 a 11.30 h: recollida de dorsals i camisetes 

Tots els infants apuntats a les curses rebran una camiseta de regal i un dorsal, que 
s’entregaran als envelats de recollides de dorsals i a les taules de control d’inscripcions 
el mateix dia 5 entre les 9 les 11.30h. 

NO HI HAURÀ INSCRIPCIONS D’ÚLTIMA HORA IN SITU. 

No s’entregaran dorsals ni camisetes a partir de les 11.30h, encara que s’hagi fet una 
preinscripció al web. 

12h: sortida de la primera cursa 

Hi haurà cinc categories i distàncies per a recórrer: 

• INICIACIÓ (de 0 a 3 anys):  200 PARTICIPANTS (acompanyats dels pares) 
• CURSA I (de 4 a 5 anys)  250 PARTICIPANTS (acompanyats dels pares) 
• CURSA II (de 6 a 7 anys):  250 PARTICIPANTS 
• CURSA III (de 8 a 10 anys): 200 PARTICIPANTS 
• CURSA IV (d’11 a 12 anys):  100 PARTICIPANTS 

La sortida i l’arribada de totes les curses seran a l’Avinguda Bartomeu Riutort, Platja de 
Can Pastilla. 
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El recorregut transcorrerà Av. Bartomeu Riutort, Platja de Can Pastilla degudament 
senyalitzat. 

A les 12 h s’iniciarà la primera cursa i s’aniran realitzant successivament, iniciant-se per 
ordre d’edat de major a menor. 

En finalitzar la cursa, cada participant rebrà una medalla i una bossa amb una peça 
de fruita, galetes Quely i un frisbee. Els participants han de portar la seva botella 
reutilitzable buida ja que es disposarà d’un punt d’aigua potable per a omplir-les. 

Durant el transcurs de les diferents curses hi haurà una BARRIDIADA amb un bon grapat 
d’activitats lúdic esportives i a més a més, comptarem amb una proposta d’iniciació al 
FRISBEE per tots els infants. 

I tenim la sort de comptar amb la presència d’un PATGE REIAL al que tots els infants 
podran adreçar els seus desitjos per poder-los fer arribar als REIS MAGS. 

Informació general 

La cursa serà controlada pel personal responsable de l’organització de 
l’esdeveniment, que estarà degudament identificat. 

Tots els participants tenen una assegurança col·lectiva per als accidents que es puguin 
produir durant la prova. A més, l’Institut Municipal de l’Esport compta amb una pòlissa 
de responsabilitat civil. 

Hi haurà serveis sanitaris al lloc de l’activitat. 

Els corredors es consideren aptes per a prendre part a la cursa i es fan responsables 
dels danys morals, físics i materials que hi puguin patir. Els menors hauran de comptar 
amb l’autorització del pare, mare o tutor i ens hauran de facilitar un número de telèfon 
mòbil que relacionarem amb el dorsal per si hi ha alguna urgència. 

 

 


