
Organitza: 
Sa Milana d’Alaró 

 

Col·labora i patrocina: 
Ajuntament de Felanitx 

Federació Balear de muntanyisme i escadala.  
Penya Barcelonista Els Tamarells  
Parc Cafè 

Más Running Mallorca 

 

Característiques de la prova:  
 

Cursa per muntanya dins el terme de Felanitx, organitzada per Sa 
Milana d’Alaró i l´Ajuntament de Felanitx. Es regirà pel reglament de 
curses open i populars de la Federació Balear de Muntanyisme i 
Escalada, en un recorregut per terreny variat d'uns 12 km i amb un 
desnivell acumulat d'uns 550 m. 
 

Data:  
24 de març de 2016, a les 15:30 h 

 

Sortida i arribada:  
Parc Municipal de Felantix 

 

Preus: 

10 euros pels atletes federats modalitat B + 3 euros lloguer 
de xip.  
15 euros pels atletes (no federats) + 3 euros lloguer de xip. 

 

Límit de 350 participants. 

Els 200 primers inscrits tendran un article de regal. 

 

 
 
Recorregut: 
 

-Distancia:12 km 

-Altitud màx.: 503 m 

-Altitud min.: 118 m 

-Desnivell positiu: 575 m 

-Avituallaments: km 4, 6 i 9 



 

 
 

 
 
Desenvolupament: 
14:00 Recollida de dorsals al Parc Municipal de Felanitx 

15:15 Brífing 

15:30 Sortida 

17:00 Refrigeri i entrega de premis 

18:00 Tancament de la cursa 

 

Premis pels tres primers classificats de la general i de les diferents 
categories. Els premis no seran acumulables.  
Premi especial de 100 euros, pel participant que estableixi un nou 
record de la cursa, tant per categoria femenina com masculina. 
(premi acumulable) 
Record actual categoria femenina: 1h 05min 39seg 

Record actual categoria masculina: 58min 29seg 

 

La prova es desenvoluparà sota l’observació de personal de la cursa 
que farà complir el reglament.  
És molt important que respecteu l’entorn i que no tireu fems, si 
veiem algú que embruta o no respecta la natura serà exclòs de la 
cursa. Serem molt estrictes en aquest punt.  
 

Aquesta prova es regeix pel reglament de la COPA BALEAR DE 
CURSES DE MUNTANYA. La inscripció en aquesta prova comporta 
l’acceptació del present reglament i la normativa (a excepció dels 
premis per categoria). Consultar www.fbmweb.com 

 

http://www.fbmweb.com/


Vos hi esperam! 
 

L'organització. 
 


