
Organitza: 
Sa Milana-Alaró 
Ajuntament de Felanitx 
 
Col.labora: 
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 
Penya Barcelonista Els Tamarells 
Bodegues Vi d’Auba 
Viatges Porto Cari 
Bar Parc Cafè 
 
 
 
 

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 per muntanya 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:  
13 d’abril de 2017, a les 16:00 h 
 

Sortida i arribada:  
Parc Municipal de Felanitx 
 

Recorregut: 
 
-Distancia:12 km 
-Altitud màx.: 503 m 
-Altitud min.: 118 m 
-Desnivell positiu: 575 m 
-Avituallaments: km 6 i meta. (no hi haurà tassons) 
 



 
 

Desenvolupament: 
14:00 Recollida de dorsals al Parc Municipal de Felanitx 
15:45 Brífing 
16:00 Sortida 
17:45 Refrigeri i entrega de premis 
18:00 Tancament de la cursa 
 
 
 
 
 

Premis i categories: 
 Categoria Absoluta o General: Tres primeres dones i homes. 
 Cadet dones i homes: per a participants entre 15 i 17 anys.   
 Junior dones I homes: per a participants entre 18 I 20 anys.   
 Promesa dones i homes: per a participants entre 21 i 23 

anys.   
 Sènior dones i homes: per a participants d'entre 24 i 39 any. 
 Veterà dones i homes : per a participants d'entre 40 i 49 

anys.   
 Master 50 dones i homes: per a participants d'entre 50 i 54 

anys.  Master 55 dones i homos: per a participants d'entre 55 i 
59 anys. 

 Màster 60 dones i homes: per a participants de més de 60 
anys.  

 
(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: 57min 39seg 
 

Sorteig especial de DOS viatges donats per 
VIATGES PORTO CARI. Un viatge a Menorca i un 
altre a Eivissa per dues persones cada un, entre 
tots els participants. 
(El sorteig es realitzarà durant, o en acabar, l’entrega de premis i els afortunats hauran 
de ser presents en el mateix moment) 
 
 
 

IMPORTANT: 
 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.  

 Per mesures de seguretat no es podrà competir amb 
auriculars posats ni en cap element que pugui distreure de la 
competició. 

 •Tots els participants estaran obligats a portar tassó 
reutilitzable (ja que als avituallaments no hi haurà tassons). 

 NO es permetrà l’ús de bastons 
 Tots els envasos hauran d’anar marcats amb el número de 

dorsal. 
 Tots els menors d'edat ho faran entregant una autorització 

paterna signada i entregada a l'organitzador en el moment de 
la recollida del dorsal. 

 

És obligatori que el corredor conegui el Reglament de Curses de la 
FBME. La inscripció en aquesta prova comporta l’acceptació del 
present reglament i la normativa. 
REGLAMENT DE CURSES PER MUNTANYA LLIGA BALEAR: 
http://www.fbmweb.com/docs/1485537386.pdf 
 
 
 
 
 
 

Vos hi esperam! 



 
L'organització. 
 


