
III   TRAIL DES LLOGARETS -PUJADA AL SUBMARÍ  (STA 
EUGÈNIA) 

Santa Eugènia dia 22 d'Abril de 2017 

Cursa solidaria a benefici de la Fundació Sant Joan de Deu per a el estudi del Síndrome 
de Rett (se col·locarà una guardiola per fer els donatius) 

 a les 9.30 hores 

 CURSA TRAIL DELS  LLOGARETS 17,500 Km. (500 punts) 
 CURSA POPULAR PUJADA AL SUBMARI  8 km  
 PASSEJADA  
 CURSES KIDS 

ORGANITZEN:  

 AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA – FBME - TRAMUNTANA ESPORTS 
 COORDINA: CAN PRIM 

Aquesta competició segueix el reglament de la lliga de Curses per Muntanya de la  
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. La inscripció a aquesta prova comporta 
l'aceptació del reglament oficial y la normativa que ho regula. 

Los corredors  que participin en esta competició i no disposin de llicència federativa en 
curs, tindran que abonar  5 € en concepte d'assegurança en cas d'accident. 

Aquesta Trail es la Tercera per muntanya organitzada en el TM de Santa Eugènia amb 
un traçat per terreny pla i baixa muntanya. 

La Trail  per Muntanya  d’uns 17’500 Km. i amb un desnivell acumulat d’aprob de 
 668m          

Quedarà desqualificat  tot aquell participant que tiri fems durant  el recorregut, per 
recomanacions medi ambientals tot aquell participant que porti alimentació (gels, 
Barretes) les tindrà que marcar amb el seu numero de dorsal 

El participant que es vulgui retirar de la competició ho tindrà que fer en el control de 
avituallament o notificar-ho a al àrbitre o al personal dels avituallaments entregant el 
seu dorsal, el qual podrà ser recollit posteriorment en la línea d'arribada. 

Tots els participants tindran que presentar el seu DNI a l'hora de retirar el dorsal. 

 

RECORREGUTS I AVITUALLAMENTS 

Tots els recorreguts comencen i acaben a la Plaça Bernat de Santa Eugènia. 

Trobareu avituallaments cada 6 Km. 



Es imprescindible portar el vostre tasso, ja que sols ni hi haurà a la línia d'arribada 

Se tracta d'un recorregut circular que passa per els llogarets que formen el terme 
municipal de Sta Eugènia, sortint de Sta Eugenia, passant per ses Alqueries,Ses Coves, 
Ses Rotes  i Ses Olleries. Tobareu el recorregut adjuntat en un altre arxiu. 

Seguretat: La seguretat del circuit estarà controlada per la Policía Local de Santa 
Eugènia i pels membres de l’organització i voluntaris. 

S'ha de creuar dos cops la carretera principal i alguns trams van aferrats a la de 
Sencelles, no està permes correr per la voravia el tram paral·lel a la carretera. 

INSCRIPCIONS 

 Apertura: Dimecres 5 d'abril de 2017 a les 20 hores.  
 Tancament: Divendres 21 d'Abril de 2017 a les 12’00 hores. 

PREUS: 

 Trail 17.500 km:  17 € (federats FBME) 22 € (no federats).  
 Trail 8.6 km:  10 € (federats FBME) 15 € (no federats).   
 Passejada 8.6 km: Gratuita 
 Mini curses nins  

La cursa serà cronometrada per ELITECHIP,  será indispensable portar un xip de 
cronometratge. Qui no disposi de chip propi, n’haurà de llogar un, a retornar al final de 
la prova, per un import de 3€. 

Els que participin en la Passejada solidaria no portaràn  xip, ni tindran regal de 
participant. 

Inscripcions a  www.elitechip.net 

DESENVOLUPAMENT 

Recollida de dorsals y validació de xips a partir de les 8.00 hores del Dissabte 22 d'Abril 

 Lloc: Plaça Bernat de Santa Eugènia (Santa Eugènia).  
 Sortida Trail: 9.30 hores.  
 Sortida cursa curta : 9.45  
 L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut o suspendre la cursa 

per força major.  
 Refrigeri final i entrega de premis a partir de las 12.30 hores.  
 PREMIS (per a les dues curses per separat) 

Hi haurà premis per classificació absoluta i per categories, aquets premis no seran 
acumulables (excepte a la categoria de locals) 

Tant masculins com femenins 



 

Hi haurà  camiseta  pels 300 primers inscrits. 

Hi haurà servei de:  

Guarda roba 

 Dutxes al  Poliesportiu S’estació, carrer S’estació.  
 Aparcament vehicles. 
 WC Bar Can Prim  

 


