
1a  CURSA
CAMPUSESPORT

campusesport.com

MEMÒRIA

A BENEFICI DE:

CAMPUS
ESPORT
Esport a la UIB

6 OCTUBRE 2019



1a  CURSA
CAMPUSESPORT

La I Cursa de CampusEsport neix com un projecte pel qual retornem a la societat per via 
d'una ONG, tot al Suport que ens ha brindat durant aquests 20 anys de treball segueix. 
Els nostres compromisos amb els valors de l'esport i la societat comporten una implicació 
activa i demostrable i que millor demostració que l'organització d'una cursa solidària en 
benefici d'una de les associacions mallorquines pioneres en conjugar esport i salut com és 
Yes With Cancer.
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COL·LABORADORS



DADES GENERALS

Les distàncies de la cursa són les següents:
• Prova absoluta masculina i femenina 10 km: 10.000 metres.
• Prova absoluta masculina i femenina 5 km: 5.000 metres.

Prova cronometrada per Elitechip i autoritzada per la Federació d'Atletisme de les Illes 
Balears

El recorregut era un circuit mixt que combinaba els carrers del campus de la Universitat 
de les Illes Balears i el circuit de cros.Les categories eren les següents:

ABSOLUTA MASCULINA
ABSOLUTA FEMENINA
UIB MASCULINA
UIB FEMENINA
VETERANS M40: 40 A 49 ANYS
VETERANS M50: 50 A 59 ANYS
VETERANS M60: A partir de 60 anys
VETERANES F40: 40 A 49 ANYS
VETERANES F50: 50 A 59 ANYS
VETERANES F60: A partir de 60 anys
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SERVEIS

• Guarda-roba: tots els atletes inscrits disposaran de servei de guarda-roba segons 
número de dorsal.

• Guarderia i activitats per a infants: durant la prova les famílies poden disposar dels 
serveis de guarderia i activitats lúdiques que s'organitzaran al camp de futbol de 
CampusEsport, la zona de meta.

• Avituallament: per a la distància de 10.000 metres hi haurà un avituallament líquid 
al quilòmetre 5, i per a totes dues distàncies també a l'arribada a meta, amb líquids 
i fruita. 

• Vestuaris i dutxes: tots els participants en la cursa podran emprar les dutxes i 
vestidors de CampusEsport.

• Carpa d’assistència en fisioteràpia.
• Food Trucks i cafeteria.
• Corredors “llebres” marcant el ritme a 6, 5 i 4 minuts per kilòmetre.

1a  CURSA
CAMPUSESPORT



Participants distància 10km 142

Participants distància 5km 336

Participants convidats 16

Acompanyants l'esdeveniment (estimació) 120

Voluntaris 15

Participació total: 629 persones
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REPERCUSIÓ ALS MITJANS

Premsa escrita y digital

• Diario de Mallorca, 25/09/2019, Presentan La I Cursa CampusEsport. Veure

• Última Hora, 25/09/2019, La UIB acogerá una carrera para recaudar fondos para la 
asociación Yes With Cancer. Veure

• Mallorca Diario, 24/09/2019, La UIB acogerá una carrera para recaudar fondos par 
la asociación Yes With Cancer. Veure

• Europa Press, 24/06/2019

https://www.diariodemallorca.es/deportes/2019/09/25/presentan-i-cursa-campusesport/1451111.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/09/25/1108779/uib-acogera-carrera-para-recaudar-fondos-par-asociacion-yes-with-cancer-1.html
https://www.mallorcadiario.com/la-uib-acogera-una-carrera-para-recaudar-fondos-par-la-asociacion-yes-with-cancer


Entrevistes radiofòniques

• IB3 Ràdio, Vitamina 3, 04/10/2019. 51' 28". Escoltar

• Radio Marca Baleares, Zona 10, 26/09/2019, 53" 15'. Escoltar

• Cadena COPE (àudio no disponible)

OBJECTIUS ACONSEGUITS

• Visibilitat CampusEsport

• Promoure l'esport

• Incrementar els adeptes a l'atletisme.

• Que la gent vegi que CampusEsport està obert a tothom i coneguin les nostres
instal·lacions.

• Promocionar els nostres abonaments.

• Enfortir la nostra marca relacionant-la amb una bona causa i complint amb els nostres
compromisos amb la societat.
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https://ib3.org/vitamina3?pl=1&cont=6495981b-c1a2-43ec-86a7-b86dacbfd393
http://radiomarcabaleares.com/podcasts/



