
Reglament de la II Cursa FelanitXtrem 
2016 

 

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 

 

Categories i premis: 

 

-General masculí i femení: 
Premi pel 1r, 2n i 3r classificat. 
-Junior masculí i femení (15 a 24 anys): 
Premi pel 1r, 2n i 3r classificat. 
-Senior masculí i femení (25 a 39 anys): 
Premi pel 1r, 2n i 3r classificat. 
-Veterans 1 masculí i femení. (40 a 49 anys): 
Premi pel 1r, 2n i 3r classificat. 
+Veterans 2 masculí i femení (50 a …): 
Premi pel 1r, 2n i 3r classificat. 
+Locals masculí i femení: 
Premi pel 1r classificat. 
Premi especial de 100 euros, pel participant que estableixi un nou 
record de la cursa, tant per categoria femenina com masculina. 
 

 

Limitacions: 
El participant ha de dur el dorsal ben visible durant tota la cursa i 
seguir l’itinerari marcat sense sortir-se’n del mateix (no es permeten 
les dreceres). Si el personal de la cursa detecta corredors fent 



dreceres o sortint del camí marcat seran automàticament 
desqualificats. L’organització no es fa responsable dels accidents o 
danys que puguin rebre o produir els participants, encara que 
intentarà evitar-los. També es reserva el dret de modificar el 
recorregut o suspendre la cursa si les condicions meteorològiques 
així ho aconsellen. Els participants seguiran les instruccions que els 
siguin donades per l’organització (estant obligats a retirar-se si 
qualque responsable de la prova així els ho indica). Està prohibit 
participar en aquesta cursa amb auriculars amb música o altres 
sistemes d’audició de so que impliquin una baixa o incorrecta 
audició del participant. És molt important per la seguretat de tots els 
participants gaudir en el possible del sentit de l’oïda per poder 
participar en aquesta cursa de muntanya amb baixades perilloses.  
 

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 

 

 

L'organització. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fbmweb.com/

