REGLAMENT DE LA CURSA LLOSETA XTREM 2017
La cursa de LLOSESTA XTREM 2017 es farà el 12 de març de 2017, a les 8.30 h. Es durà a terme per les finques de Can Xalet, Font Garrover,
Tossals Verds, Els Rafals, i rutes GR del Consell de Mallorca, incloses dins la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la UNESCO, i com a tal,
sotmesa a una reglamentació especial.
Comptarà amb un recorregut de 36,4kms.
L’organització és a càrrec de l’ajuntament de Lloseta juntament amb el Club Esports l’Altura-Lloseta i supervisat per l’equip de jutges de la
FBME.
Està patrocinat pel Consell de Mallorca, Ajuntaments de Mancor de la Vall, Selva, Alaró i Escorca, Federació Balear de Muntanyisme i
Escalada i finques privades per les quals transcorre.
La direcció de cursa córrer a càrrec de Miquel Sastre Seguí.
Pròleg:

1

2
3

Es fa cambra de sortida on es revisarà que es porten els envasos de gels amb el número de dorsal, tassó i el material
que l’organització exigeixi atenent a les condicions climatològiques. Una vegada dins la cambra, no es podrà abandonar.
No es facilitaran cap tipus de tassó a cap avituallament. Als avituallaments hi haurà uns barrals amb aixeta i cada
corredor serà l’encarregat de abocar-se la beguda. A totes hi haurà aigua, cola i isotònic.
Es farà un sorteig de regals durant la cursa amb el número de dorsal i que podran ser recollits en acabar la cursa. A
l’arribada hi haurà un panell on es mostraran els dorsal premiats.

Horari:
07.45 h Concentració, entrega de dorsals, revisió Llicències i servei de guarda-roba.
08.10 h Control dorsal, número gels i entrada a cambra de sortida.
08.30 h Inici prova.(Avda. Coco, davant bar l’Altura de Lloseta)
16.00 h Tancament de la cursa (davant bar l’Altura de Lloseta)
14.30 h Entrega de Trofeus. És obligada la assistència dels guanyadors.
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RECORREGUT
Avinguda del Cocó
Carrer Mestre Antoni Vidal
Carrer Guillem Santandreu
Carrer de l’Església
Es Murull
Piscina Municipal de Lloseta
Zona esportiva Lloseta
Comuna de Biniamar
Camí del Puig
Cementeri de Biniamar
Carrer Cementeri
Plaça de sa Quintana
Carrer des Vent
Carrer des Comte
Mina de Son Ordre
Camí de Biniamar
Camí de Biniatzent
Carrer Montaura
Camí de Biniarroi
Camí d’Inca
Camí de Font Garrover
Casa Nova
Finca de can Xalet
Camí de s’Estorell
Camí d’Almadrà
Cases Noves
Camí a Tossals Verds
Refugi de Tossals Verds
Pas Llis
Coma des Ases
Font Noguer
Font des Prat
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Cases Velles de Tossals Verds
Camí de Sa Coma
Refugi de Tossals Verds
Es Pinetons
Els Rafals
Cami des Rafals
Carrer Bartomeu Reus
Plaça de Dalt
Carrer de sa Canaleta
Carrer de Biniarroi
Carrer des Cine
Carrer Montaura
Cami de Biniazent
Cami mina son Odre
Carrer des Comte
Carrer des Vent
Plaça Quintana
Carrer cementiri
Cementiri de Biniamar
Comuna de Biniamar
Cami des Puig
Piscina municipal de Lloseta
Es Murull
Carrer de l’Església
Carrer Guillem Santandreu
Carrer Metre Antoni Vidal
Av. Del Cocó
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Avituallaments:
Als avituallaments NO ES DONARAN TASSONS i se servirà aigua, “cola” i beguda isotònica, i fruita (taronges, pomes i plàtans) i aliment
sòlid rics amb hidrats de carboni i sals mineral (fruits secs, galetes i/o xocolata)
1r. Líquid a Mancor (davant centre Tercera Edat) (km 5)
2n. Líquid i sòlid a l’entrada Font Garrover (km 9)
3r. Líquid i sòlid Refugi de Tossals Verds (km 14)
4t. Líquid i sòlid a la Font des Noguer (km 19)
5è. Líquid i sòlid Refugi de Tossals Verds (km 24)
6è. Líquid i sòlid a la plaça de Mancor de la Vall (km 31)
7è: Líquid i sòlid a meta (km 36,4)
Llocs de control:
S'establiran els següents controls de pas:
-Refugi de Tossals Verds (dorsal)
-Meta
JURAT DE COMPETICIÓ
Es crearà un orgue consultiu per atendre las possibles reclamacions durant la realització de la prova. Se convocarà en el moment de produirse una reclamació.
Estarà format per:
Els jutges de la prova.
El director/a de cursa.
Un delegat del Comitè de Curses.
Un representant de les corredores/corredors.
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CONDICIONS
Els participants corren baix la seva responsabilitat. Portaran el calçat i vestimenta adequats.
El participant, amb la inscripció, manifesta trobar-se amb bona forma física i mental per córrer aquesta cursa i assumeix el risc que comporta
aquesta prova esportiva.
En cas de retirada s’haurà d’avisar al primer punt de control que es trobi, indicant dorsal i nom.
L’organització no es farà responsable del mals que puguin rebre o provocar els participants.
Entenen que no podrà participar cap corredora/corredor que no tengui la llicència federativa en vigor i l’assegurança que l’acompanya.
El tram de camí asfaltat no romandrà tancat al tràfic rodat. Els participants estan obligats a complir les normes de Seguretat Vial, circulant
per l’esquerra, fent-se responsables de quantes infraccions poguessin cometre.
Els participants, pel fet d’inscriure-se lliure i voluntàriament, declaren conèixer i acceptar el present Reglament.
En cas de dubte o sorgir alguna situació no recollida al present Reglament, predominarà la decisió del Jurat de competició.
El participant declara lliurament i fora coacció el present:
“Declar tenir la salut i preparació adequades per participar a la cursa per muntanya LLOSETA XTREM 2017.
Eximeixo de tota responsabilitat a l’organització i patrocinadors de qualsevol accident o lesió que pogués patir pel camí o durant la prova
esportiva, renunciant a qualsevol acció legal en contra de les institucions abans esmentades.
Autoritzo a l’organització a fer ús de fotografies i vídeos en els que aparegui, a publicar en qualsevol medi de comunicació i/o Internet,
aquestes i/o el nom en classificacions sense esperar compensació alguna per aquest concepte”.
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CONCIÈNCIA ECOLÒGICA
L'itinerari de la cursa transcorre per un paratge natural d’elevat 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.
CATEGORIES I TROFEUS
Absoluta:
3 primeres dones en entrar a meta de la general, trofeu.
3 primers homes en entrar a meta de la general, trofeu.
Sub 23:
3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
Sèniors:
3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
Veterans:
3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
Masters:
3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
Locals:
3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
*Els premis no seran acumulatius.
**S’entendrà per locals les corredores i corredors empadronats a la localitat de Mancor de la Vall el dia de la cursa. En cas de no cobrir la
totalitat de trofeus, comptaran com a locals les corredores i corredors associats al club i que no acumulin altres trofeus.
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Participació:
Es preveu una participació màxima 400 corredores/corredors.
L’organització traurà les places a la pàgina d’Elitechip.
Es disposarà el necessari per donar servei a totes les/els que hagin formalitzat la inscripció.
Inscripció
Les inscripcions es faran mitjançant la pàgina http://www.elitechip.net
La inscripció s’obrirà el Dilluns, 20 de febrer, a les 18 hores, fins exhaurir.
Els corredors/corredores que hagin finalitzat la Copa de TCM-2016, es podran inscriure 24 hores abans.
NOMÉS ES PODRAN INSCRIURE I PARTICIPAR CORREDORES I CORREDORS FEDERATS EN LA CATEGORIA AUT2 I B DE LA FBME, ANÀLOGA
REGIONAL O FDME.
El preu dels drets de participació serà de entre 30 € per corredora/corredor.
Hi haurà fulls de reclamacions a l’arribada.
Categories i trofeus:
Absoluta:
3 primeres dones en entrar a meta de la general, trofeu.
3 primers homes en entrar a meta de la general, trofeu.
Sub 23:
3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
Sèniors:
3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
Veterans:
3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
Masters-50: 3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
Masters-55: 3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
Locals:
3 primeres dones, trofeu.
3 primers homes, trofeu.
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*Els premis no seran acumulatius.
**S’entendrà per locals les corredores i corredors empadronats a la localitat de Lloseta el dia de la cursa. En cas de no cobrir la totalitat de
trofeus, comptaran com a locals les corredores i corredors associats al club i que no acumulin altres trofeus.
Es preveu una participació màxima 300 corredores/corredors.
Es disposarà el necessari per donar servei a totes les/els que hagin formalitzat la inscripció.
PLA DE SEGURETAT
Es coordinarà una estratègia de seguretat entre Protecció Civil, voluntaris i direcció de cursa.
Hi haurà farmacioles bàsiques repartides pel recorregut i a la arribada.
Es situarà una ambulància a l’aparcament de Son Ordines i una altra al municipi de Lloseta.
La direcció de cursa disposarà d’equip de tancament (granera), el qual anirà al ritme necessari per concloure la cursa en el TEMPS MÀXIM DE
SET HORES I MITJA (7.30) HORES (de 08.30 a 16.00), tancant al seu pas els controls i avituallaments i informant de les incidències que vagi
observant. Així mateix, la granera té l’autoritat per a retirar el dorsal, desqualificant a la corredora/corredor que agafi i no pugui seguir el seu
ritme.
El mal temps no serà impediment per suspendre la prova.
Només en el suposat recollit al Reglament de la TCM d'ALERTA VERMELLA se suspendrà la prova.
No es tornaran els drets de participació en la Cursa si aquesta és anul·lada el mateix dia. En cas d'anul·lar-se dies abans se publicarà a la
plataforma d’inscripció i s’acordarà amb el Comitè de Curses la realització en una altre data.
En cas d'ALERTA TARONJA, l’organització avisarà als participants i ells decidiran la seva participació, sense l’anul·lació de la prova.
Es recomana als participants que portin la roba i el calçat adequats i com a mínim haurien de portar tallavents i malles llargues, així com,
guants i telèfon mòbil.
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Complint amb el reglament de curses, s’estableix com a alternativa el següent recorregut que es farà amb ALERTA TARONJA:
Del refugi de Tossals Verds s’anirà directament als Pinetons i per tant s’evitarà el pas pel Pas Llis, Font Noguer, Cases velles de Tossals Verds i
Camí de sa Coma.
Des de l’organització, patrocinadors i col·laboradors volem agrair la vostra participació.
Volem que tots disfruteu i que ningú prengui mal, així que a córrer amb seny, sort per tots i que guanyin els millors.
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