Cursa per muntanya Caimari Epic Trail 2.0 ‐2017
Club Esports l’Altura

CURSA PER MUNTANYA i CAMPIONAT DE BALEARS INDIVIDUAL
CAIMARI EPIC TRAIL 2.0 ‐2017
Propietaris finques: Els Horts, Consell de Mallorca, Ses Rotes, Cedre Projectes SL, Ajuntament
de Selva, Es Castell.
Termes municipals : Selva, Mancor de la Vall, Escorca.
Data : 12 de novembre de 2017
Organitza : Ajuntament de Selva, Club Esports l’Altura i la Federació de Muntanya i Escalada.
Col∙laboren : ajuntament d´Escorca, ajuntament de Mancor de la Vall, Protecció civil i
voluntaris
Responsable cursa : Pere Lluís Garau Mairata.
HORARIS:
07:00 a 8:00h Concentració, entrega de dorsal i servei de guarda‐roba.( Plaça Major)
08:00 a 8:25h Control dorsal, número gels i entrada a cambra de sortida.
08:30h Inici prova (plaça major de Caimari)
15:30 h Tancament de cursa (plaça major de Caimari)
14:00h Lliurament de trofeus. Es obligada la assistència dels guanaydors.
13.00 h Tall de carrerra: Sa font de s’hortet (km 19)

Descripció de l’activitat i recorregut:
Cursa a peu per muntanya, de llarga distancia 33 km.
Té la sortida i arribada al poble de Caimari.

MARCATGE DE L´ITINERARI:
El recorregut es fitarà amb cinta, biobalisatge als trams boscosos, de 50mm d´amplada,
preferentment de color taronja o blanc. A més de banderoles de teixit de color taronja lluent
muntades en canya forastera i de 1,5m d’alçada aproximadament.
Es situaran cartells amb senyalització reutilitzables, i/o voluntaris de l’organització,
senyalitzant creuers, punts quilomètrics, llocs conflictius i avituallaments. Tot el material
emprat per marcar serà arreplegat el mateix dia.
Està permès l’ús de bastons sempre i quan duguin gomes a ses puntes i se porti puntes de
goma de reserva.
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AVITUALLAMENTS:
Cada corredor o corredora haurà de dur el seu propi tassó ja que als avituallaments NO es
facilitaran TASSONS.
Els avituallaments estaran cada 5 km aproximadament i es servirà alternativament líquids i
sòlids.
( aigua, beguda isotònica, fruita i aliments sòlid ric amb hidrats de carboni i sals minerals).
LLOCS DE CONTROL: Hi haurà diferents llocs de control durant el transcurs de la cursa.
Es situarà personal de Protecció Civil i voluntaris als llocs que indiqui l’organització.
JURAT DE COMPETICIÓ
Es crearà un òrgan consultiu per atendre a les possibles reclamacions durant la realització de la
prova. Es convocarà en el moment de produir‐se una reclamació.
Estarà format per:
Els jutges de la prova
El director de cursa
Un delegat del comitè de curses.
Un representant dels corredors/corredores.
RECORREGUT ALTERNATIU:
El mal temps no serà impediment per suspendre la prova. Només en el suposat recollit al
reglament de la TCM, d’alerta vermella es podrà suspendre la prova.
En cas de alerta taronja, l’organització avisarà als participants i ells decidiran la seva
participació, sense anulació de la prova.
En cas de alerta taronja, els participants hauran de portar equipament adequat i
obligatòriament un tallavents i manta tèrmica. L’organització prohibirà la sortida a qui no ho
porti.
No es tornaran els drets de participació a la cursa si aquesta es anul∙lada el mateix dia. En cas
de anul∙lar‐se dies abans es publicarà a la plataforma d’inscripció i es negociarà amb el comitè
de curses la realització en una altre data.
Complint amb el reglament de curses, s’establirà un recorregut alternatiu.
TRACK: no se publica ja que el recorregut, en més d’un 50%, per finques privades.
Distancia: 33 km
Nivell acumulat: 1600 m. positiu i negatiu
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PLA DE SEGURETAT:
Se coordinarà seguretat entre Policia Local, Protecció civil, voluntaris i direcció de cursa.
Hi haurà farmacioles bàsiques als avituallaments del recorregut i a la arribada.
Hi haurà dues ambulàncies amb el personal oportú i metge .
Xarxa de comunicacions entre els diferents punts de control o avituallament mitjançant
telefonia mòbil i/o emissores de radio.
En cas d’accident i la necessitat d’intervenció de l´112 serà la direcció de cursa, coordinada
amb els caps de protecció civil, qui sol∙licitarà el servei i mantindrà informat al servei
d’emergències.
La direcció de cursa disposarà d’equip de tancament de cursa (granera), el qual anirà tancant la
mateixa arreplegant els controls i avituallaments i informant de les incidències que vagi
observant.
En cas de retirada, s’ha de lliurar el dorsal a l’avituallament més proper.

PARTICIPACIÓ:
Es preveu una participació MÀXIMA 350 CORREDORS/ES
El Club Esports Altura es reserva 50 places de les 350.
Es disposarà el necessari per donar servei a tots els/les que hagin formalitzat la inscripció.

INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es faran mitjançant la pàgina HTTP:/ /www.elitechip.net
Dilluns dia 30 d’octubre, a les 20 hores obertura d’inscripcions per a tots els corredors i
corredores que el passat any va finalitzar la Copa TCM 2016.
El dia 31 d’octubre, a les 20 hores, obertura d’inscripcions per a tots els corredors i corredores
federats, fins exhaurir les places ofertades.

NOMÉS ES PODRAN INSCRIURE I PARTICIPAR CORREDORS/ES FEDERATS EN LA CATEGORIA B
DE LA FBME, ANÀLOGA REGIONAL O FEDME.
Els preu dels drets de participació serà de 28 euros per corredor/a.
Hi haurà fulls de reclamació a l’arribada.

3
Club Esports l’Altura

CATEGORIES I TROFEUS per als 3 primers classificats de cada categoria, dones i homes.
Absoluta
Sub 23
Sèniors
Veterans
Masters 50
Masters 55
Masters 60
Locals

CONSIDERACIONS:
Per evitar veure pels camins de la serra envasos de gel, glucosa, etc. que hagin pogut perdre o
llançar corredors o corredores ; l’organització demana que tots els corredors i corredores
duguin marcats amb el número del dorsal els paquets que portin cada corredor/a , i si n’és el
cas , el jurat de competició pot decidir la penalització tal i com estableix el reglament.

ADVERTIMENT:
L’organització informa que la competició passa per terrenys de titularitat privada. Per aquest
motiu l’accés a les finques es troba restringit per les condicions dels propietaris, establint‐se la
prohibició de pas fins el dia de la cursa o bé atenent els requisits de cada una d’elles pel seu
accés.
Per la resta de finques públiques, s’atendrà als requisits de cada una de les administracions
titulars de les mateixes.

COCIÈNCIA ECOLÒGICA
L´itinerari de la cursa transcorre per un paratge natural d’alt valor ecològic. Per tal motiu s’han
de seguir pautes de comportament respectuós habitual en espais protegits:
No sortir del camí marcat.
No deixar fems.
No provocar molèsties a la fauna.
No agafar plantes ni flors.
Etc.
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ALTRES CONSIDERACIONS:
‐Servei de dutxa a la piscina de Caimari
‐Servei de guardaroba
‐Dinar de torrat per a tots els participants
‐Els acompanyants que vulguin dinar, ho podran fer abonant 2 € més en el moment de la
inscripció.
‐Drets d’imatge: Els participants autoritzen a l’organització a la publicació de fotografies
realitzades durant la cursa a les xarxes socials, cedint aquestes imatges gratuïtament.
L’inscripció a aquesta cursa implica la total acceptació del present reglament i del TCM 2017.
http://www.fbmweb.com/docs/1485537249.pdf
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