
 

                  
XXI PUJADA  

CASTELL 
D’ALARÓ 

 

Campionat de Balears de Clubs 
 

Diumenge 16 d’octubre de 2022  
Plaça de la Vila 9.00h 

 

 
 

  



RECORREGUT 
El recorregut amb sortida i arribada a la Plaça de la Vila. 

● Distància: 14k 
● Altitud mín.: 229m / Altitud màx.: 806m 
● Desnivell+ : 744m 
● Avituallament 1: KM.4’5 - Carretera d’Orient  
● Avituallament 2: KM.8 - Refugi Castell  

 
El recorregut surt des de la Plaça de la Vila cap el Camí de Vela, 
passant per la barriada de Los Damunt en direcció a la Font de ses 
Artigues, passarem per s’Estret i el Pas de s’Escaleta fins a arribar a la 
carretera d’Orient (Avituallament 1). 
 
Després de fer 500m per la carretera, arribarem a Son Bernadàs on 
agafarem el camí del GR que puja fins al Pla des Pouet i d’allà al cim del 
Castell d’Alaró (Avituallament 2). 
 
En haver fet el cim baixarem pel camí del bosc directe cap al poble, 
passant per les possessions de Son Penyaflor i Son Curt,  i des Ses 
Rotes cap a la plaça de la vila. 
 
 

 
 
INSCRIPCIONS Elitechip 
Límit de corredors/es 300 NOMÉS FEDERATS  
 
TARGETA FEDERATIVA llicència CxM, B o superior + DNI 
Preu: 15€  

● Obertura: dilluns 19 de setembre a les 9.00 h 
● Tancament: dimecres 12 d’octubre a les 20.00h 

 
NO HI HAURÀ LLISTA D’ESPERA 

En qualsevol cas, el mateix dia de la cursa, quan acabi el procés de 
retirada de dorsals, i sense cap compromís per part dels organitzadors, 
si hi ha places lliures, s'oferiran a FEDERATS/ADES que s’hagin 
presentat a la taula dels dorsals, just abans del briefing, i portin la 
llicència i el DNI corresponent. 

 
 
  

https://www.elitechip.net/index.php?zwshow=compdet&idcomp=7134085&zwlng=ca


 
DESENVOLUPAMENT  

● 7.30   Recollida de dorsals i validació de xips  
● 8.30  Tancament de recollida de dorsal  
● 8.45   Briefing 
● 9.00   Sortida  
● 12.00   Refrigeri final i entrega de premis   

     
PREMIS 
Premis pels tres primers classificats de la general i de les diferents 
categories, que no seran acumulables. 

REGLAMENT DE CURSES PER MUNTANYA COPA BALEAR: 

https://fbmweb.com/wp-content/uploads/2022/01/REGLAMENT-
CURSES-PER-MUNTANYA-3.pdf 

 
Tots els corredors tendran un recordatori de la cursa. 
 
          
LIMITACIONS 

IMPORTANT: 

Només podran participar els/les atletes amb llicència federativa 
d’activitats de muntanya (FBM o FEDME modalitat C). 

 

 

Vos esperam a  
la XXI PUJADA CASTELL D’ALARÓ !!! 

 
 

https://fbmweb.com/wp-content/uploads/2021/02/REGLAMENT-CURSES-PER-MUNTANYA-2021.pdf
https://fbmweb.com/wp-content/uploads/2021/02/REGLAMENT-CURSES-PER-MUNTANYA-2021.pdf

