
 
REGLAMENT  III CURSA DE MUNTANYA TALAIAK20 2013 
 
1. La III Cursa de muntanya Talaia K20 d’Alcudia, organitzada per la Secció de Muntanya Alcudia Sport 
Club Triathlon Team amb la col·laboració del Patronat d´sports  del Ajuntament  d´Alcúdia, tindrà lloc el 
proper Diumenge 17 de Febrer, a les 09.30 h, amb sortida a s’hort des fasses i arribada al mateix lloc. 
Concentracio : 08.30 h a s’hort des fasses. 
 
2. La cursa serà cronometrada per Elitechip (cronometratge electrònic). 
 
3. La cursa serà oberta a tots les persones, de qualsevol nacionalitat i sexe, federades o no. És seva la 
responsabilitat de reconèixer el seu nivell de condició física necessària per afrontar aquesta prova. Es 
recomana que els esportistes  hagin passat una prova d’aptitud prèvia.  Els participants eximeixen a 
l’organització de qualsevol problema mèdic o físic durant el transcurs de la Cursa. 
 
4. El sol fet d’inscriure’s en aquesta cursa implica la total acceptació d’allò preceptuat en aquest 
reglament. 
 
5. Els drets d’inscripció seran de: 
 12,00 €/participant amb llicencia federativa (no inclou el lloguer del xip).  
 24,00 €/participant sense llicencia federativa (no inclou el lloguer del xip). 
Altres increments acumulables: 
- Lloguer del xip: 3 €/participant. 
- Portadors de xip groc: sense càrrec. 
Aquests imports no són reintegrables. El xip és personal, intransferible i imprescindible per a participar-
hi. És obligatòria la devolució del xip blanc un cop finalitzada la cursa. 
 
6. La inscripció i el pagament es faran de forma anticipada en línia a www.elitechip.net 
 
7. Termini d’inscripcions a la cursa: 
- Les inscripcions s’obriran dia 1 de Febrer a les 20.00 h ( 200 places per federats ) 
- la segona tanda de inscripcions sera el dijous abans de la cursa ( 200 places per federats i no federats 
). 
- les 350 primeras inscripcions tindran un regal de una samarreta técnica 
- Hi haura bossa de corredor per tots els inscrits. 
 
8. La recollida de dorsals, del xip i de los obsequis es farà: 
Diumenge dia 17 de Febrer a les 08.30 h a la taula de l’organització instal·lada al lloc de sortida. 
 
RECORREGUT 
9. La distància de la cursa és de 19.00 Km. 
 
TROFEUS 
10.- Hi haurá trofeo per als tres primers clasificats Masculi i Femeni de cada Categoria. 
 
DISPOSICIONS  FINALS 
11.- L´organització no es farà responsable dels accidents de qualsevol participant també de terceres 
persones. 
12.- Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pels responsables de l’organització de l’activitat. 
13.- La cursa podra ser suspesa si, per normativa, així ho determin l’organització de la prova. 

http://www.elitechip.net/�

