
CxM VERTICAL TRAMUNTANA 
 

 

La CxM Vertical Tramuntana és una prova puntuable pel calendari de la Copa Balear de 

Cronoescalada i KM-Vertical i és organitzada per la Secció de Muntanya del Club Pollença amb 

el suport de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i el Comitè de Curses per Muntanya, 

l’Ajuntament d’Escorca i el Santuari de Lluc. 

 

INSCRIPCIONS 

5 d’agost per els i les finalistes 2018. 

6 d’agost per la resta de federats i federades. 

12 d’agost persones no federades.  

 

PREUS 

13€ FEDERATS (Aut-2, Modalitat B o superior i llicència CxM-AUT).  

16€ NO FEDERATS 

Aquests preus inclouen l’accés a la piscina del Santuari de Lluc presentant el dorsal. El personal 

de la piscina disposarà d’una llista amb els participants inscrits.  

 

RECORREGUT 

Sortida des de les arcades del Santuari de Lluc, Font Coberta, GR-221, Son Macip, Casa de Neu 

de Son Macip, Voltes den Galileu, Cases de Neu den Galileu, Puig den Galileu.  

La tornada es farà per aquest mateix recorregut per tant, respecteu a la resta de participants 

que estan pujant.  

 

 

 



DADES TÈCNIQUES 

Data: 18/08/2019 

Hora de sortida del primer participant: 9h 

Distància: 5,2 Km 

Desnivell positiu: 739 metres 

Altura mínima: 479 metres 

Altura màxima: 1.174 metres 

 

AVITUALLAMENTS 

Casa de neu de Son Macip → Km 3,2 → Líquid i sòlid 

 

HORARIS 

8-8:45 h→ Recollida de dorsals 

8:45 h – 9 → Briefing 

9 h → Sortida del primer participant (del dorsal més baix al més alt) 

12:30 h → Entrega de premis 

 

PUNT D’ESPECIAL ATENCIÓ 

Creuer Ma-10 → es neutralitzarà el tram amb una estora abans i després de la carretera per si 

algun participant s’ha d’aturar per deixar passar els cotxes.  

Aquest punt estarà controlat per personal voluntari.  

Recordeu que els vehicles que circulen per la carretera tenen prioritat.  

“En els punts d’afectació a la carretera, els participants no tindran cap preferència respecte dels 

vehicles en circulació, actuant i respectant en aquell moment les normes de seguretat vial com 

a vianants” 



Creueries Son Macip → en cap moment s’ha d’abandonar el GR-221, ja que us podeu desviar 

del recorregut i sortir a la urbanització de Son Macip.  

Creuer cap a les Cases de Neu del Galileu → a aquest punt, heu de continuar per el GR-221, 

seguint el camí que va cap a l’esquerra.  

Creuer pujada al Puig den Galileu → en aquest punt, haureu d’abandonar el GR-221 seguint 

recte cap a la pujada final al Puig den Galileu.  

Totes les creueries estaran degudament senyalitzades, indicant direcció equivocada i sentit 

correcte. 

 

MATERIAL OBLIGATORI 

- Tassó o recipient equivalent.  

- Calçat adequat. 

- Xip propi. 

- Dorsal visible.  

 

REGLAMENTACIONS 

La organització es reserva el dret a modificar el recorregut o suspendre la cursa si les condicions 

meteorològiques així ho aconsellen. 

Els participants hauran de seguir les indicacions dels voluntaris i personal de l’organització.  

S’haurà de dur el dorsal ben visible durant tota la prova.  

Es obligatori seguir l’itinerari indicat sense sortir-se del mateix i sense fer dreceres.  

Està prohibit córrer amb auriculars o altres sistemes de reproducció acústica.  

 

 

AQUESTA PROVA ES REGEIX PER EL REGLAMENT DE LA COPA BALEAR DE CURSES PER 

MUNTANYA EN LÍNIA DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA.  


