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ORGANITZA 

Diumenge 3 de maig 

- 7:30h – 8:45h: Entrega de dorsals i xips a 

la Plaça de Sóller (sortida)  

- 9:00h: Sortida de la cursa 

- 13:00h: Cerimònia d’entrega de premis  

- 13:00h: Hora límit final de la prova  

PROGRAMA 

INSCRIPCIONS 

Inscripcions a través de www.elitechip.net 

A partir del dilluns 13 d’abril a les 20h 

Data límit d’inscripcions: dijous 30 d’abril 

 

Límit de places: 300 participants 

Preu: 18€ (+3€ lloguer xip) 

La participació a la prova està limitada a corredors amb llicència de la Federació Balear 

de Muntanyisme 

REGLAMENT 

La prova estarà regida baix el Reglament oficial de la Copa 

balear de curses de muntanya. 

La inscripció implica el coneixement, compliment i aceptació 

d’aquest Reglament.  
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NORMATIVA PARTICULAR 

1- Temps de pas: 

S’estableixen uns punts amb control de temps de pas on es desqualificaran aquells cor-

redors que no superin el límit de temps. Aquests punts són: 

 L’Ofre 1(abans de pujar al cim): 1h 30m des de l’inici de la cursa 

 L’Ofre 2 (desprès de baixar del cim): 2h 30m des de l’inici de la cursa 

 Fornalutx: 3h 15m des de l’inici de la cursa 

 

Els participants que sobrepassin l’horari límit de pas s’hauran de retirar de la prova atès 

que ni l’Organització ni els serveis d’assistència poden garantir la cobertura. Així ma-

teix, el grup de tancament o els responsables dels controls de pas tendrán potestat per 

retirar de la prova a qualsevol corredor i el seu temps en carrera o l’estat físic així ho 

aconsella. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre 

o produir els participants retirats tot i que intentarà, per tots els mitjans evitar-los. 

2– Climatologia: 

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova i es tendran en compte les 

prescripcions al respecte del Reglament de la Copa Balear. L’Organització es reserva el 

dret de presentar un recorregut alternatiu.  

CATEGORIA PER PARELLES I PER EQUIPS 

1. Categoria per parelles 

Hi haurà tres categories per parelles: masculina, femenina i mixta. S'oferirà un obsequi a 

la parella guanyadora, a la segona i a la tercera classificada de cadascuna de les modali-

tats. 

Condicions per a entrar a la classificació per parelles: 

1. Enviar un mail a cursamuntanya@gmail.com indicant el nom complet de les persones que volen 

fer parella. Darrer dia per apuntar-se: dimecres dia 29 d'abril inclòs. Els participants ja han d'estar 

inscrits en la prova, no s'acceptaran noves inscripcions. 

2. Els corredors que s'hagin apuntat per fer parella han de córrer junts en tot moment de la cursa. 

Per a verificar aquest fet, l'Organització comprovarà que passin junts per tots els punts de control 

que s'estableixin i per l'arribada. Així, la diferència de temps de pas entre els dos corredors/es de la 

parella no pot superar els 10 segons a cap control de l'organització ni a l'arribada. Si la separació 

entre els corredors és superior a aquest marge de temps la parella no puntuarà per la classificació 

per parelles. 
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2. Categoria per equips 

Hi haurà dues categories per equips: mixtes i femenins. S'oferirà un obsequi a l’equip 

guanyador, al segon i al tercer classificat. 

Condicions per a entrar a la classificació per equips: 

1. Mitxes: Cada equip estarà format per 6 membres, dels quals obligatòriament al-

menys 1 haurà de ser femení. Puntuaran els 4 millors temps(3 masculins + 1 feme-

ní). 

2. Femení: Cada equip estarà format per 6 membres. Puntuaran els 4 millors temps. 

3. Tots els membres de l’equip han de formar part del mateix club de muntanya. 

 

Les inscripcions a la categoría per equips es realitzarà a través de www.elitechip.net. 

MAPA I PERFIL 

 Can Silles (K.4,5). Líquids 

 Coll de l'Ofre 1 (K8). Líquids i sòlids 

 Coll de l'Ofre 2 (K12). Líquids i sòlids 

 na Martorella (K.15,5). Líquids 

 Plaça de Fornalutx (K.16,8). Líquids i sòlids 

 Plaça de Sóller (K.21). Líquids i sòlids 

Avituallaments 


