
Pla de seguretat VII FelantiXtrem 2022

Organització de la prova:

Joan Manuel Barceló Garcia amb dni 78213277Y a dia
2 de març de 2022, redacta el pla de seguretat de la IV
Cursa FelanitXtrem.

L’organització de la prova és el club Sa Milana d’Alaró,
G-57.555.427 , Ctra. Sta. Maria-Alaró km 3,7, Alaró
(07340), juntament amb l’Ajuntament de Felanitx,
P0702200G, Plaça de la Constitució,1 (07200).

La prova es celebrarà el dia 15 d’abril del 2022 a
Felanitx.

Descripció de la prova:

La sortida i arribada serà al Parc Municipal de Felanitx.
La sortida serà del parc cap el carrer d’Anglesola, carrer
Bellpuig, carrer Sant Alfons, passam Sa Plaça Pax cap
el carrer Miquel Bordoy, carrer Major, voltar al carrer
Sol, carrer de la Costa, plaça de La Constitució, carrer
Jordi Sabet, carrer Major i cap el carrer del Call que du
a les escales del Calvari, fins aquí tot son carrers
asfaltats i que estaran tancats al transit el temps que hi
hagi corredors circulant per ells. Del Calvari anam al
camí de Son Quelles, camí sense asfaltar, fins a la creu
de Son Suau, creuam la carretera PM-4011, on hi haurà
membres de Protecció Civil i Policia Local controlant el
pas dels vehícles. Seguidament pujarem per Es Picot,



fins a coronar Sant Salvador. La baixada serà per les
dreceres, on a cada encreuament amb la carretera hi
haurà membres de Protecció Civil controlant el transit, i
cap el camí d’en Pan Cuit, que ens durà un altre cop al
camí de Son Quelles per tornar pujar pel Calvari i baixar
pel carreró del Dimoni fins el carrer Burgués, carrer
d’Anglésola i arribar de nou al Parc on hi haurà la meta.

La dificultat de la prova és considerada mitjana i només
hi ha la pujada al Picot com a zona de dificultat alta, ja
que és 1 km amb una pendent mitja del 18% i zones del
45%. El total dels 12 km té un pendent positiu d’un 3’78
%.

Els horaris previstos son:
-Sortida de tots els participants a les 15:30 h. i arribada
del darrer participant a les 19:00 h.

El material obligatori per participar a n’aquesta prova
serà de roba i calçat adecuat per la muntanya.

Track i perfil de la prova:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12417804

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12417804


Riscos previstos:

Les zones on hi haura transit rodat, com poden ser els
carrers del poble i interseccions de les dreceres amb la
carretera de Sant Salvador (PM-4011), en tot moment
estaran controlades per Proteció Civil i Policia Local.

La zona més perillosa o delicada, per ser lliscant, sera
la pujada al Picot, que estarà controlada per voluntaris i
Proteccio Civil.

Mesures de seguretat per la reducció o eliminació
dels riscos:

Tot el recorregut serà degudament senyalitzat i controlat
per tot moment per gent de l’organització, voluntaris,
Protecció Civil i Policia Local.



Les zones que puguin dur cert perill seran senyalitzades
amb uns panells especifics.
Hi haurà una ambulancia, un metge i dispondrem de
farmacioles a cada avituallament.

Protocol d'actuació en cas d'accident:

En cas d’accident la persona, de l’organització, que
estigui més propera es comunicarà via telefon amb el
cap de seguretat, Joan Manuel Barceló, qui
seguidament donarà part a les dotacions metges i
Protecció Civil per donar l’ajuda necessària. En tot
moment el Director de la prova, Sebastià Oliver estarà
imformat dels esdeveniments. La zona no te problemes
de cobertura telefònica mòbil.
La carretera PM-4011 serà via d’evacuació ràpida.
Els serveis sanitaris contractats seran, una ambulancia i
un metge.
En cas d’accident i entervendran, Serveis Sanitaris,
Protecció Civil i Policia Local.

Pautes a seguir en cas d'accident:

1-CONDUCTA P.A.S. (PROTEGIR, AVISAR I
SOCÓRRER).
2-DONAR AVÍS A 112 O ALS GRUPS DE RESCAT
AMB LES SEGÜENTS DADES:
- QUÈ HA PASSAT
- QUAN HA PASSAT
- ON HA PASSAT
- ESTAT EN QUÈ ES TROBA LA VÍCTIMA.
- LOCALITZACIÓ EL MÉS EXACTA POSSIBLE DEL
LLOC.



- CONDICIONS METEOROLÒGIQUES DE LA ZONA.
- PERSONAL DISPONIBLE A LA ZONA PER AJUDAR.
- MATERIAL DEL QUAL ES DISPOSA.
- FACILITA DIVERSOS TELÈFONS DE LES
PERSONES QUE ES TROBIN EN LA ZONA DE
L'ACCIDENT I ESTIGUIN AMB EL ACCIDENTAT.
3- SI ES VA A FER ÚS DE L'HELICÒPTER, NETA LA
ZONA D'OBJECTES QUE PUGUIN SORTIR
PROJECTATS O ENGANXAR AMB ELS ROTORS.



Relació de telèfons d'interès per a la seguretat de la
prova:

-Director de cursa:
Sebastià Oliver 618 535 171
-Personal colaborador en materia de seguretat:
Joan Manuel Barceló 619442711
Protecció Civil
620875446
Policia Local
971582200

Ambulància medicalitzada
061 / 971295000
Hospital de referència:
Hospital de Manacor. 971 84 70 00




