
Organitza: 

Sa Milana-Alaró 

Patrocina: 

Ajuntament de Felanitx 

Col.labora: 

-Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 

-Penya Barcelonista Els Tamarells 

-Bodegues Vi d’Auba 

-Material Gràfic 

-Bar Parc Cafè 

-Halcon Viajes Felanitx 

-Can Calco Hotels 

-NutriSport Baleares 

 

 

 

 

 

Característiques de la prova:  

 

Cursa per muntanya dins el terme de Felanitx, organitzada per Sa Milana 

d’Alaró i l´Ajuntament de Felanitx. Es regirà pel reglament de curses per 

muntanya de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, en un 

recorregut per terreny variat de 12’5 km i amb un desnivell acumulat de 

575 m positius. 

 

 

Data:  

8 de maig de 2021, a les 15:30 h 

 

 

Sortida i arribada:  

Parc Municipal de Felanitx 

 

 



  

Recorregut: 

 

-Distancia:12’5 km 

-Altitud màx.: 510 m 

-Altitud min.: 118 m 

-Desnivell positiu: 575 m 

-Avituallaments: km 6 i meta. (no hi haurà tassons) 

 

 

 
 

 

Desenvolupament: 

-14:00 Recollida de dorsals al Parc Municipal de Felanitx. 

-15:45 Brífing i cambra de sortida. 

-15:30 1a Sortida. 

-16:30 2a Sortida. 

-Refrigeri i entrega de premis (així com es vagin completant els podiums) 

-18:30 Tancament de la cursa. 

 

 

Protocol de Sortida: 

- Es faran 2 sortides, una a les 15:30h i l'altre a les 16:30h. Els participants 

sortiran en grups de 25 i separats entre ells per 1 metre de seguretat. Cada   



minut sortirà un grup. La mascareta serà obligatòria fins que l'àrbitre doni 

la sortida.  

-L’organització triarà l’ordre de sortida i els horaris. 

 

 

Premis i categories: 

*Categoria Absoluta o General: Tres primeres dones i homes. 

*Categoria Local: Tres primeres dones i homes. 

*Socis Penya Barcelonista Els Tamarells: Primera sòcia i primer soci. 

(Els premis no seran acumulables) 

 

Premi especial de 100 euros, pel participant que estableixi un nou record 

de la cursa, tant per categoria femenina com masculina. (premi 

acumulable) 

Record actual categoria femenina: 1h 05min 39seg (Carolina Sitges ‘15) 

Record actual categoria masculina: 56min 12seg (Alejandro Forcades ‘18) 

 

 

 

IMPORTANT: 

-Només poden participar persones federades en muntanya (FBME, 

FEDME o altres territorials) amb CxM-Aut, AUT-2, B o superior) 

-Tots els participants han de llegir i conèixer el PROTOCOL COVID-19, el 

trobareu als arxius adjunts.  

-La prova es desenvoluparà sota l’observació de personal de la cursa que farà 

complir el reglament.  

-És molt important que respecteu l’entorn i que no tireu fems, si veiem algú 

que embruta o no respecta la natura serà exclòs de la cursa. Serem molt 

estrictes en aquest punt. 

-Els corredors hauran de mostrar el DNI (o carnet de conduir o passaport) a 

l’organització per poder retirar el dorsal.  

-Tots els menors d’edat ho faran entregant una autorització paterna 



signada a l’organitzador de la prova. 

-NO es permetrà l’ús de bastons. 

-No hi haurà cap 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 als corredors que se hagin 

presentat a la taula dels dorsals, just abans del 

briefing. 

-Per mesures de seguretat no es podrà competir amb auriculars posats ni 

en cap element que pugui distreure de la competició. 

-Tots els participants estaran obligats a portar tassó reutilitzable (ja que als 

avituallaments no hi haurà tassons). 

-Guarda-roba: Hi haurà servei de guarda-roba a la sortida. L'organització 

no es farà responsable dels objectes de valor (per això es recomana no 

portar-ne a la bossa) 

-Tots els corredors portaran marcat amb el seu número de dorsal tot el 

material suplementari que portin a sobre. 

-Reclamacions: Les reclamacions dels participants es duran a terme a 

través d’un model de reclamació, que facilitarà l'organització, pagant un 

dipòsit de 50 euros (que es retornarà si aquesta prospera) al final de cada 

cursa i tan sols dins el mateix dia de la prova. 

-L'organització podrà utilitzar imatges, vídeos i so dels participants durant 

la prova, incloent moments previs i posteriors, des de la recollida de 

dorsals, lliurament de premis i trasllat dels participants i sense cap límit 

temporal per a utilitzar-los. 

 

 

 

Suspensió de la prova abans de la data prevista: En cas d’anul·lació 

de la prova per causes de força major i amb una antelació de més de 7 

dies respecte la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de 

l’import de la inscripció. El percentatge d’aquest import variarà en funció de 

la data de la suspensió i per tant de les despeses ja realitzades. 



En el cas que aquesta anul·lació es faci durant els 7 dies anteriors al dia 

de la prova i per causes alienes a l’organització, o en cas de suspensió de 

la prova un cop realitzada la sortida, no es contemplarà cap 

reemborsament. 

 

 

És obligatori que el corredor conegui el Reglament de Curses de la FBME. 

La inscripció en aquesta prova comporta l’acceptació del present 

reglament i la normativa. 

REGLAMENT DE CURSES PER MUNTANYA LLIGA BALEAR: 

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

PER-MUNTANYA-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

Vos hi esperam! 

 

L'organització. 
 

 


