
Reglament de la prova: 

Art. 1) ORGANITZACIÓ 
Els 3 días Trail Ibiza – Ultra Ibiza és una carrera de Trail Running composta de tres etapes per 
l’illa d’Eivissa que es troba dins de la Federació Balear d’Atletisme. Es celebrarà la 8ª edició els 
dies 26, 27 i 28 de novembre de 2021. 

Qualsevol incidència no recollida en aquest Reglament, serà resolta pel Jurat dels 3 Días Trail 
Ibiza – Ultra Ibiza, compost per un Director de Cursa, un Membre de l’Organització, un Repre-
sentant dels Corredors i un Jutge Àrbitre. 

El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’Or-
ganització amb la deguda comunicació als participants i períodes de reclamació i resolució d’inci-
dències. El fet de realitzar la inscripció a qualsevol de les modalitats de l’esdeveniment, mostra la 
conformitat del participant amb la totalitat del contingut del present Reglament. 

Els 3 días Trail Ibiza – Ultra Ibiza és un esdeveniment que aglutina les dues vessants sent un es-
deveniment turístic i esportiu alhora.   

Art. 2) INSCRIPCIONS 
2.1.- La participació està limitada a 600 atletes el divendres i el diumenge. I a 150 per cursa el 
dissabte. 
2.2.- Podran participar en aquesta competició atletes de la categoria Sub23 i superiors amb lli-
cència de Ruta / Trail Running, amb llicència nacional o amb llicència de dia*. 
2.3.- Les inscripcions es faran a Elitechip. 
2.4.- Els preus per les inscripcions als 3 Días Trail Ibiza són: 
 2.4.1.- Cost de les inscripcions per participar els 3 dies: 
 - 2ª etapa Ultra 105€ els 100 primers – 115€ fins l’1 de novembre – 135€ fins tancament 
d’inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies) 
 - 2ª etapa Marató 75€ els 100 primers – 85€ fins l’1 de novembre – 115€ fins tancament 
d’inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies) 
 - 2ª etapa Mitja Marató 60€ els 100 primers – 70€ fins l’1 de novembre – 100€ fins tan-
cament d’inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres dis-
tàncies) 
 - 2ª etapa 10kms Started 40€ els 100 primers – 50€ fins l’1 de novembre – 70€ fins tan-
cament d’inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres dis-
tàncies) 

*Els corredors que no tinguin llicència hauran de pagar-la amb un cost de 15€ a part de la inscrip-
ció. 

2.4.2.- 1 dia Trail Ibiza: Aquesta opció s’obrirà segons les restriccions del Govern Balear. 
 - Nocturna 15€ 
 - Ultra. 105€ els 100 primers – 115€ fins l’1 de novembre – 135€ fins tancament d’inscrip-
cions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies) 
 - Marató 75€ els 100  primers – 85€ fins l’1 de novembre – 115€ fins tancament d’inscrip-
cions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies) 



 - Mitja marató 60€ els 100 primers – 70€ fins l’1 de novembre – 100€ fins tancament 
d’inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies) 
 - 10 Kms Started 40€ els 100 primers – 50€ fins l’1 de novembre – 70€ fins tancament 
d’inscripcions. Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies) 
 - Diumenge 15€ 

2.4.3.- Parelles mixtes* 
Des de l’organització dels 3 Días Trail Ibiza llancem aquesta nova categoria que esperem 

ajudi a incrementar el número de dones inscrites a la distància marató. Per aquest motiu hem de-
cidit incloure l’opció parelles mixtes. Tindrà la seva pròpia classificació i disposarà també de 
premis. 
 -3 dies amb etapa Marató: 140€ pels dos components i 100 primeres parelles – 170€ pels 
dos components fins l’1 de novembre – 230€ pels dos components fins tancament d’inscripcions. 
Hi ha 150 places (es tenen en compte també els inscrits en les altres distàncies) 
 La parella ha de passar tots els punts de control al mateix temps sinó no entraran a la 
classificació de parelles mixtes tot i estar inscrits en aquesta categoria. 

* Els corredors que no tinguin llicència hauran de pagar-la amb un cost de 15€ a part de la ins-
cripció. 

2.5.- La inscripció és personal i intransferible. Tot corredor que es detecti amb el dorsal d’una 
altra persona serà expulsat de la cursa. Les inscripcions es tancaran el diumenge 21 a les 23:59h 
o abans si s’acaben les places disponibles. En tot cas a partir del dia 21 no es faran més inscrip-
cions.  

Art. 3) CLASSIFICACIÓ I CATEGORIES 

3.1.- L’edat a tenir en consideració per la competició serà la que el participant tingui el dia 31 de 
desembre de l’any de la competició. 

3.2.- Els premis NO SÓN ACUMULABLES 

3.3.- Categories a la General final dels 3 dies masculí i femení. 
Es considera FINISHER DELS 3 DÍAS i tindrà medalla de FINISHER: 
la combinació de nocturna 10kms + dissabte 10kms + diumenge 10kms 
la combinació de nocturna 10kms + dissabte Mitja Marató + diumenge 10kms 
la combinació de nocturna 10kms + dissabte Marató + diumenge 10kms 
la combinació de nocturna 10kms + dissabte Ultra + diumenge 10kms 

Ultra 
Marató 
Mitja Marató 



3.4.- Els trofeus 
Els trofeus no són acumulables en cap de les categories especificades en el Reglament. 

3.4.1.- Hi haurà trofeus: 

A la primera etapa per: 
- Els tres primers classificats 
- El primer veterà A (+35 anys) 
- El primer veterà B (+45 anys) 
- Primera parella mixta 

A la segona etapa en la modalitat 10 kms Started per: 
- Els tres primers classificats 
- El primer veterà A (+35 anys) 
- El primer veterà B (+45 anys) 

A la segona etapa en la modalitat Mitja Marató per: 
- Els tres primers classificats 
- El primer veterà A (+35 anys) 
- El primer veterà B (+45 anys) 

A la segona etapa en la modalitat Marató per: 
- Els tres primers classificats 
- El primer veterà A (+35 anys) 
- El primer veterà B (+45 anys) 
- Primera parella mixta 

A la segona etapa en la modalitat Ultramarató per: 
- Els tres primers classificats 
- El primer veterà A (+35 anys) 
- El primer veterà B (+45 anys) 

A la tercera etapa per: 
- Els tres primers classificats 
- El primer veterà A (+35 anys) 
- El primer veterà B (+45 anys) 
- Primera parella mixta 

 A la general de la combinació de nocturna 10kms + dissabte 10kms + diumenge 10kms re-
bran trofeu: 

- Els tres primers classificats  
- Els tres primers classificats dins la subcategoria veterans A  
- Els tres primers classificats dins la subcategoria veterans B 

A la general de la combinació de nocturna 10kms + dissabte Mitja Marató + diumenge 10kms re-
bran trofeu: 



- Els tres primers classificats  
- Els tres primers classificats dins la subcategoria veterans A  
- Els tres primers classificats dins la subcategoria veterans B 

 A la general de la combinació de nocturna 10kms + dissabte Marató + diumenge 10kms re-
bran trofeu: 

- Els tres primers classificats  
- Els tres primers classificats dins la subcategoria veterans A  
- Els tres primers classificats dins la subcategoria veterans B 
- Les tres primeres parelles mixtes classificades 

A la general de la combinació de nocturna 10kms + dissabte Ultramarató + diumenge 10kms re-
bran trofeu: 

- Els tres primers classificats  
- Els tres primers classificats dins la subcategoria veterans A  
- Els tres primers classificats dins la subcategoria veterans B 

3.5.- Campionat de Balears d’Ultradistància. El campionat es regirà pel reglament de la FIAB i 
hi haurà les categories i subcategories marcades en l’esmentat reglament. Aquesta classificació 
serà només pels federats a la Federació Balear d’Atletisme + Trail. Els premis del Campionat Ba-
lear es recolliran a la gala de la Federació d’Atletisme.  

Art. 4) RESPONSABILITAT DE L’ENTITAT ORGANITZADORA 

4.1.- L’organitzador de la competició és un club esportiu registrat a l’organisme esportiu compe-
tent a Balears (DG d’Esports) i afiliat a la FAIB. 

4.2.- L’organització no es farà responsable dels danys derivats o ocasionats per negligència o 
mala fe i altres casos contemplats com a exclusió de la pòlissa de responsabilitat civil contracta-
da per l’organització durant la celebració de la prova.  

4.3.- L’organització de la cursa l’haurà de suspendre quan les condicions meteorològiques ho acon-
sellin, per haver-se declarat l’Alerta Vermella a la zona del recorregut i així ho indiqui el 112 i/o 
protecció Civil. En aquest cas no es farà cap devolució de la inscripció. 

Art. 5)  OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS 

5.1.- És obligatori que el corredor conegui el Reglament de curses de la FAIB. 

5.2.- Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol mem-
bre de l’organització de la cursa i pel Jutge de Cursa. En cas de no seguir el recorregut i les di-
rectrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor podrà ser sancionat pel Jutge de 
cursa.   



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

5.4.- Els corredors que decideixin retirar-se de cursa, hauran de comunicar-ho a l’organització a 
través de punt de control més proper al lloc de la retirada. S’aniran evacuant a poc a poc o a la 
finalització de la cursa. 

5.5.- Tots els corredors hauran de portar calçat adient per la realització de la cursa i disposar 
de la condició física més adequada.  

5.6.- Tots els inscrits que al inscriure’s hagin notificat que tenen llicència, hauran de presentar la 
llicència modalitat de Atletisme + Trail o superior o el DNI per poder recollir el dorsal i prendre 
la sortida.  

5.7.- És responsabilitat dels participants portar l’equip i el material adequats per la cursa. ES 
CONTROLARÀ A LA SORTIDA I A LA META. No tenir el material a la sortida implica no 
poder sortir i no tenir-lo a la meta implica penalització de 3’ per cada article.  

* 

MATERIAL OBLIGATORI 3 DÍAS TRAIL IBIZA - ULTRA IBIZA
NOCTURNA ULTRA MARATÓ 1/2 MARATÓ 10 kms 

started DIUMENGE

Calçat de 
Muntanya ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Jaqueta 
impermeable 
Gore Tex. 
10000

Jaqueta 
paravents ✔ ✔ ✔ ✔

Mòbil encès,  
carregat i NO EN 
MODE AVIÓ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Manta tèrmica 
(1,4x2 mts. 
mín.)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Frontal 
davanter ✔

✔  + piles o dos 
frontals

✔  + piles o dos 
frontals

Llum posterior 
vermella ✔ ✔ ✔

Xiulet ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Got pels  
avituallaments ✔ ✔ ✔ ✔

1 Litre de 
líquid ✔ ✔ ✔

! ! !

!

!!

!

!



* No es permetrà la sortida o serà motiu de desqualificació no portar el MATERIAL OBLIGA-
TORI. 

- Una jaqueta tallavents. Depenent de les condicions climàtiques que tinguem aquests dies a l’illa 
serà obligatori un impermeable de 10,000 WR / 10,000MVP. Això ho decidirà l’organització i ho 
comunicarà als participants. 
- Telèfon mòbil carregat, NO EN MODE AVIÓ i en ús. Des del mòbil s’ha de poder enviar una 
ubicació.  
- Un frontal davanter + una llum posterior per fer LA NOCTURNA del divendres 26 de novembre, 
sense aquest material no es podrà prendre la sortida. 
- UN FRONTAL O FOCUS pels recorreguts de la ULTRA i la MARATÓ el dissabte 27 de novem-
bre. És obligatori des de la sortida fins a meta. Amb una bateria de recanvi o un altre frontal de 
recanvi. Tots els participants l’han de portar encès a partir de les 17:30h. No està permès dir 
que es corre amb una altra persona que porta frontal.  

5.8.- Els participants estan obligats a conèixer i complir les restriccions en referència a les subs-
tàncies dopants que perjudiquin la salut i el transcurs de la competició (llistat de prohibicions pu-
blicat i mantingut per l’Agència Mundial Antidopatge, AMA). En cas de ser detectats seran des-
qualificats i penalitzats. 
  
5.9.- El dorsal anirà col·locat a la part frontal de la samarreta i ha de ser visible durant tota la 
prova. En cas de portar tallavents el dorsal ha de ser visible abaixant la cremallera. El dorsal no 
es pot tallar ni es poden reduir les seves dimensions. 
  
5.10.- Per raons de seguretat no es podrà competir amb auriculars posats.  

Art. 6) INFRACCIONS 

6.1.- Existiran dos tipus d’infraccions, greus i molt greus, que seran aplicades pel Jutge de Cursa 
després de ser comunicades pel Director de Cursa: les infraccions greus es penalitzaran amb en-
tre 5’ i 10’ de temps o fins i tot amb la desqualificació. Les molt greus significaran la desqualifi-
cació immediata del corredor per part del Jutge de Cursa o de l’organització. 

6.2.- Les infraccions greus que seran penalitzades amb entre 5’a 10’ són: 
 6.2.1.- No cedir el pas al corredor posterior en cas de sol·licitud del mateix. 
 6.2.2.- Portar auriculars durant la competició. L’organització o jutges els retiraran i seran 
entregats a l’arribada. 
 6.2.3.- Modificar les dimensions del dorsal, portar el dorsal tapat o a la part posterior. 
 6.2.4.- Rebre assistència de terceres persones fora dels controls d’avituallament. 
 6.2.5.- Anticipar-se al senyal de sortida. 

6.3.- Infraccions molt greus = desqualificació, són: 



 6.3.1.- Utilitzar qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut. 
 6.3.2.- No guardar respecte absolut a les essencials normes esportives de companyia i de 
respecte per la naturalesa.  
 6.3.3.- Qualsevol desconsideració i/o violència contra els jutges, membres de l’organitza-
ció o participants de la cursa.  
 6.3.4.- Retirar-se de la competició sense avisar a un àrbitre o al responsable del control 
de pas (sanció de dues curses sense poder participar) 
 6.3.5.- Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada. 
 6.3.6.- Passar pels controls de pas més tard de l’hora de tancament dels mateixos. 
 6.3.7.- No passar por algun control de pas. 
 6.3.8.- No ajudar a un corredor accidentat. 
 6.3.9.- No portar el material obligatori marcat per l’organització. 

Relacionades amb el respecte i cura del medi natural: 
 6.3.10.- La utilització d’elements de megafonia en qualsevol tram del recorregut, fora de la 
sortida i l’arribada. 
 6.3.11.- No respectar l’entorn. Danyar els recursos naturals, geològics o culturals. 
 6.3.12.- No respectar l’itinerari establert i senyalitzat per l’organització, sortint-se del 
mateix. Utilitzar senders secundaris al sender principal. Retallar camp a través o per l’interior de 
les corbes.  
 6.3.13.- Llançar brossa (deixalles, embolcalls, aliments o material) fora dels llocs habilitats 
per l’organització. És obligatori marcar els gels, barretes, etcètera, amb el número de dorsal. 
 6.3.14.- Emetre senyals o flaixos lluminosos, excepte la il·luminació frontal del recorregut 
en trams nocturns. Cridar durant la cursa.    



Art. 7) CONTROLS DE PAS 

Aquests són els temps de pas per a cada cursa. Es prendran des del moment de la sortida de cada 
una de les curses. 
ULTRA 

SITUACIÓN PUNTO CHIP SALIDA PRIMER CORRE-
DOR APROX CIERRE Km,s AVT. SOLIDO

Sant Josep Si 07:00 07:00 07:00 0,0 No

Sant Agusti (Cruce bar) Si 07:35 08:15 9.00 No

Raco des Ginebre Si 08:15 09:45 19.200 Si

Ses Roques Altes.-Atalaya Si 09:15 11:30 31.500 Si

Es Cubells Si 10:15 13:00 42.000 Si

Cala D´Hort Si 11:25 15:30 52.200 Si

Sant Josep Si 12:35 18:00 63.700 Si

Serra de sa Murta Si 14:00 20:15 76.700 Si

Sant Josep  (Meta) Si 15:00 21:45 84.000 Si



MARATÒ 

1/2 MARATÓ 

SITUACIÓN PUNTO CHIP SALIDA PRIMER CORRE-
DOR APROX CIERRE Km,s AVT. SOLIDO

Es Cubells Si 10:30 10:30 10:30 0,0 NO

Cala D´Hort Si 11:40 13:00 10.200 Si

Sant Josep Si 12:50 15:30 21.700 Si

Serra de sa Murta Si 14:15 17:45 34.800 Si

Sant Josep  (Meta) Si 15:15 19:15 42.500 Si

SITUACIÓN PUNTO CHIP SALIDA PRIMER CORRE-
DOR APROX.

CIERRE Km,s AVT. SOLIDO

Sant Josep Si 11:30 11:00 11:30 0,0 NO

Serra de sa Murta Si 12:15 13:30 13.500 Si

Sant Josep  (Meta) Si 13:00 15:00 21.100 Si



10 kMS 

Art. 8) AVITUALLAMENTS 

  
         Serà obligatori l’ús de la mascareta en tot moment.  

A cada avituallament es col·locaran abans i després uns recipients on els corredors podran diposi-
tar la brossa.  

Hi haurà un indicador de l’inici i el final del control d’avituallament. Les ajudes externes als co-
rredors s’hauran de fer dins d’aquestes àrees tècniques dels controls d’avituallament. No es po-
drà abandonar cap material, equipament o restes de menjar fora d’aquests punts. 



Als avituallaments NO HI HAURÀ GOTS per donar beguda, és  OBLIGACIÓ DEL CORREDOR 
portar el seu propi got. Està totalment prohibit beure directament de la garrafa de l’avitualla-
ment. 

Excepte el primer avituallament que serà només líquid (aigua i beguda isotònica), la resta seran 
líquids i sòlids. A meta hi haurà també un avituallament líquid i sòlid per a tots els participants. 
 



Art. 9) RECLAMACIONS 

Les reclamacions dels participants es duran a terme a través d’un model de reclamació, que facili-
tarà l'organització, pagant un dipòsit de 60 euros (que es retornarà si aquesta prospera) al final 
de la cursa i tan sols dins el mateix dia de la prova. Les reclamacions es presentaran al comitè 
d’àrbitres.  

Art. 10) ABANDONAMENTS 

Els abandonaments només es podran efectuar en els punts de control. Només els punts de control 
indicats per l’organització en el programa disposaran de vehicles per l’evacuació. Per tant, qui 
abandoni en qualsevol altre punt, haurà d’arribar al següent punt de control pels seus propis mit-
jans. Només es farà un viatge, per la qual cosa el retorn s’efectuarà al tancament del control. 

Art. 11) CANCEL·LACIÓ DE L’ESDEVENIMENT ESPORTIU per causa de la COVID-19 

En cas de que els 3 Días Trail Ibiza no es pugui organitzar ja sigui per la situació actual de la 
COVID-19 o per causes de força major, hi haurà dues opcions: 
- devolució integra de l’import menys les despeses de gestió de 3€ 
- rebre la bossa del corredor +  la devolució d’un 25% de la inscripció. 

Art. 12) CANCEL·LACIÓ DE L’ESDEVENIMENT ESPORTIU per causes meteorològiques 

Si s’hagués de suspendre alguna etapa per causes meteorològiques, no es farà cap devolució. 

Art. 13) ASSEGURANÇA DE CANCEL.LACIÓ D’ESDEVENIMENT ESPORTIU 

No es podrà cancel·lar cap inscripció després del 15 de novembre. 

Consta d’un contracte d’assegurança que cobreix l’import no reemborsable per part de l’organit-
zador de l’esdeveniment esportiu, després de la ocurrència d'un succés inclòs en les causes de 
cancel·lació assegurades en l’esmentada assegurança que impedeixi a l'assegurat acudir a l'esde-
veniment esportiu assegurat i l'obligui a cancel·lar-lo abans de la data de sortida. 

13.1.- Despeses de cancel·lació. 
Es reemborsarà la inscripció únicament l’import corresponent al dorsal/inscripció. La garantia que 
ofereix aquesta assegurança tindrà vigència des de la data indicada en el contracte de l’assegu-
rança i el període de cobertura és del compromès entre la data de contractació de l’assegurança i 
la data de l’esdeveniment esportiu assegurat. 

13.2.- Causes de cancel·lació. 



Les causes de cancel·lació que són motiu d’aplicació de la present garantia, han d’impedir al asse-
gurat participar en l’esdeveniment esportiu i haver-se produït amb posterioritat a la subscripció 
de l’assegurança: 

- Malalties greus 
- Accident corporal greu o defunció de l’assegurat o d’algun familiar. 
- Perjudicis greus 
- Per robatori, incendi o inundació de la residència habitual o en els seus locals profes-

sionals.  
- Citació per tractament quirúrgic  
- Convocatòria como a membre electoral 
- Presentació a exàmens oficials per oposicions. 
- Baixa mèdica de l’assegurat (no és vàlid un justificant d’un fisioterapeuta) 

El cost de l’assegurança de cancel.lació és de 5€. 

13.3.- Sinistres 

En cas de sinistre, l’assegurat ho haurà de posar en coneixement de l’organització de 3 Días Trail 
Ibiza en el termini dels 7 dies posteriors al sinistre a través del correu electrònic: info@trailibi-
za.com  

Art.14) DRETS DE IMATGE I DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Els participants a 3 Días Trail Ibiza pel fet d’inscriure’s donen el consentiment a Club Tridepor-
te, per si mateix o mitjançant terceres entitats, perquè tractin automàticament i amb finalitat 
exclusivament esportiva, promocional o comercial la reproducció de fotografies del circuit, emis-
sió de vídeos, publicació de classificacions, etc. a través de qualsevol mitjà (televisió, internet, 
publicació gràfica, etc.) i sense límit temporal.  
Els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret de reproduir el seu nom i cog-
noms, el lloc aconseguit a la classificació, les seves fotografies i els seus vídeos. 

Art.15) OBSEQUI 

Els finishers de la Ultra o dels 3 dies, obtindran como a reconeixement al finalitzar la prova una 
medalla de Finisher.

mailto:info@trailibiza.com
mailto:info@trailibiza.com

