
CURSA BARRANC DE BINIARAIX 2021 

-REGLAMENT- 

 

 

1. Organització 
L’Ajuntament de Sóller i el Club Atletisme Sóller Tòfol Castanyer organitza la Cursa Barranc de Biniaraix) 
el diumenge 08 d’agost de 2021. 
 

2. Condicions dels participants 
● Ateses les especials condicions d’aquesta cursa, es recomana als participants utilitzar el material 

més apropiat per el desenvolupament de la mateixa (calçat de muntanya, roba tècnica, etc.). 
● De la mateixa manera s’aconsella als participants tenir experiència en proves de fons i muntanya. 
● No estarà permesa la participació a corredors menors de 16 anys. 

 

3. Itinerari 
El recorregut de la Cursa, d’uns 3,800 quilòmetres i uns 561 metres de desnivell positiu, s’inicia a la Plaça 
de Biniaraix (Sóller) i discorre pel tram empedrat del camí del Barranc de Biniaraix.  
La meta es troba situada a la barrera de l’Ofre (Salt dels Cans). 
 

4. Inscripcions 
● Les inscripcions es realitzaran a través de la plana web www.elitechip.net a partir del dilluns 19 

de juliol. 
● L’import de la inscripció de la Cursa serà de 12 euros per atleta. El preu inclou l’assegurança del 

participant. 
● S’estableix un màxim de 150 participants. 
● El cronometratge es realitzarà a través de xip. Si no es disposa de xip, l’organització posa a la 

disposició dels participants un servei de lloguer amb un preu addicional de 3 euros per xip. 
● La data límit per a la inscripció serà el 5 d’agost a les 12 hores. 
● Devolucions: en cas de renúncia per causa major abans de la setmana prèvia a la prova (fins 

diumenge 1 d’agost) es podrà optar al retorn del 50% del cost de la inscripció. Les renúncies 
durant la setmana prèvia a la cursa optaran al retorn del 25% del cost de la inscripció. 

● En cas d’omplir-se totes les places disponibles, s’obrirà un llistat d’espera. Per poder entrar-hi 
s’ha d’enviar un correu a clubatletismesoller@gmail.com indicant el nom i el DNI. Quan es 
produeixin baixes de corredors prèviament apuntats, s’aniran atorgant les places per rigorós 
ordre d’arribada dels correus a l’adreça anteriorment esmentada. 

 

5. Recollida de dorsals  
● Els dorsals es recolliran el mateix diumenge de les 7:30 a les 8:30 hores a la Plaça de Biniaraix. 
● En el moment de recollir el dorsal s’haurà de presentar obligatòriament el del DNI, el passaport 

o el carnet de conduir per a la identificació 
 

6. Programa  
Diumenge 8 d’agost 

● 7:30h – 8:30h: Entrega de dorsals i xips a la Plaça de Biniaraix 
● 9:00h sortida: Es farà en format rolling stard, cada 30” sortirà un grup de 20 participants. 

Cada participant haurà de mantenir la distància social i portar la mascareta fins a l’hora de la 
sortida. 

● Arribada: Hi haurà un únic avituallament al final de cursa, on s’entregarà a cada participant de 
forma individualitzada. El participant haurà de llançar els residus a la mateixa zona 
d’avituallament/arribada. Dins la zona s’haurà de dur mascareta posada i mantenir la distància 
social.  

● Entrega de premis: No es farà cerimònia d’entrega de premis. Aquests (vals per sopar/dinar a 
locals-bars-restaurants de la comarca de Sóller) seran entregats per correu electrònic. Tindran 
premi els 5 primers classificats masculins i femenins de la general. 

● Obsequis: Cada participant tindrà un obsequi commemoratiu de la cursa del Barranc de Biniaraix. 
      

http://www.elitechip.net/
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7. Reglament 

1. L’itinerari estarà senyalitzat amb indicadors. 
2. Els serveis mèdics de la Cursa estan facultats per retirar de la prova qualsevol persona que 

manifesti un mal estat físic. 
3. Els participants hauran de seguir en tot moment les instruccions dels membres de l’organització. 

És obligatori avisar al control més pròxim de l’abandonament de la Cursa, amb l’entrega del 
dorsal. 

4. Tots els participants tenen l’obligació d'assistir i/o donar socorr i de comunicar al control més 
proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats. 

5. El participant assumeix la seva responsabilitat d’ençà que abandona voluntàriament la prova o 
és desqualificat. L’Organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o 
produir els participants, tot i que intentarà, per tots els mitjans, evitar-los  

6. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova. 
7. La sortida de la Cursa serà en grups de 20 a partir de les 9:00 del diumenge 08 d’agost. 
8. Els inscrits que vulguin participar a la cursa amb calçat minimalista o alternatiu ho faran sota la 

seva única i exclusiva responsabilitat, prèvia subscripció del document d’exempció de 
responsabilitat que trobaran a la seva disposició a la taula de recollida de dorsals. 

9. Els participants menors d’edat hauran de presentar una autorització paterna firmada en el 
moment de recollir el dorsal. 

10. Els participants que emprin bastons els han de portar amb ells durant la totalitat del recorregut 
de la cursa. A més, hauran de dur les puntes protegides amb taps, i portar amb ells un joc de taps 
de recanvi. 

11. L’organització no facilitarà tassons en cap dels avituallaments de la cursa. Els participants hauran 
de portar un tassó a sobre. 

12. L’Organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència per part del corredor, 
així com en les lesions. No obstant això, l’organització subscriurà una assegurança d’accidents i 
de responsabilitat civil el dia de la prova. 

 

8. Serveis per als corredors  
L’Organització posa a disposició dels corredors: 

● Regal commemoratiu  
● 1 avituallaments a final de cursa 
● Assistència sanitària i metge en la zona de meta 

 

9. Categories  
● SUB 18: per a participants de 16 i 17 anys 
● SUB 20: per a participants de 18 i 19 anys 
● SUB 23: per a participants de 20, 21 i 22 anys. 
● Sènior dones i homes: per a participants d'entre 23 i 34 anys 
● Màster 35 dones i homes: per a participants d'entre 35 i 39 anys 
● Màster 40 dones i homes: per a participants d'entre 40 i 44 anys 
● Màster 45 dones i homes: per a participants d'entre 45 i 49 anys 
● Màster 50 dones i homes: per a participants d'entre 50 i 54 anys 
● Màster 55 dones i homes: per a participants d'entre 55 i 59 anys 
● Màster 60 dones i homes: per a participants de 60 o més anys 

 
L’edat a tenir en consideració serà la que el participant tengui el 31 de desembre de 2021 


