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XII CRONOESCALADA BARRANC DE BINIARAIX 

 

1. Organització 

La Secció de Muntanya del Cercle Solleric organitza la “XII Cronoescalada Barranc de Biniaraix 
“ el diumenge 4 d’agost de 2013. 

2. Itinerari 

El recorregut, d’uns 4,8km, s’inicia a la plaça de Biniaraix i discorre en tot moment pel tram 
empedrat del camí del Barranc de Biniaraix.  
La meta es troba situada en la intersecció entre el camí del Barranc i la pista forestal de les 
cases de l’Ofre (724m). 

3. Condicions dels participants 

 Ateses les especials condicions d’aquesta cursa es recomana als participants utilitzar el 
material més apropiat per el desenvolupament de la mateixa 

 De la mateixa manera s’aconsella als participants tenir experiència en proves de fons i 
muntanya 

4. Inscripcions 

Les inscripcions es realitzaran a través de la plana web www.elitechip.net a partir del dia 19 de 
juliol. 
 
L’import de la inscripció serà de 10€ per a atletes federats en muntanya (FBM o FEDME) i 20€ 
per els no federats fins el 01/08/13. 
 
Si no es disposa de xip, l’organització posa a disposició dels participants un servei de lloguer 
amb un preu addicional de 3€ per xip (groc). 
 
La data límit per a la inscripció serà dia 1 d’agost de 2013 a les 12h. 
 
Devolucions: en cas de renúncia per causa major abans de la setmana prèvia a la prova (fins 
diumenge 28 de juliol) es podrà optar al retorn del 50% el cost de la inscripció. Les renúncies 
durant la setmana prèvia a la cursa optaran al retorn del 25% del cost de la inscripció. 

5. Recollida de dorsals 

Els dorsals es recolliran el mateix diumenge de les 7:45 fins les 8:45h. L’ordre de sortida es 
podrà consultar a la web www.cursademuntanyasoller.net a partir de les 19:00 del dissabte 3 
d’agost i a la plana facebook de la Cursa de muntanya Vall de Sóller. 
 
En el moment de recollir el dorsal s’haurà de presentar obligatòriament la targeta de la 
llicència federativa del nivell C o superior.  

6. Programa 

Diumenge 5 d’agost:  
7.30h – 8.45h Entrega de dorsals 

http://www.elitechip.net/
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9.00h Sortida del primer corredor (Plaça de Biniaraix). 
11.30h Berenada (oferta per l’Associació de veïns de Biniaraix).  
12h Entrega de trofeus. 

 

7. Desenvolupament de la prova 

 L’itinerari estarà senyalitzat amb indicadors. 

 La prova es regirà baix el Reglament oficial de la Copa balear de curses de muntanya. 

 El participant està obligat a portar el dorsal visible durant tota la cursa a la part 
davantera. 

 Durant l’itinerari hi haurà un punt d’avituallament tancat (aigua), no es podrà beure 
fora de la zona establerta. 

 Hi haurà un altre avituallament a l’arribada. 

 El recorregut estarà cobert per servei mèdic i creu roja de muntanya. 

 L’organització informarà de l’hora exacte de sortida de cada participant el dissabte dia 
3. 

 La sortida es donarà amb 30 segons de diferència entre cada participant. En funció del 
nombre de participants, l’organització es reserva el dret a disminuir el temps de 
diferència entre corredors. Aquesta circumstància s’informarà en el moment de 
publicar l’ordre de sortida. 

 L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir 
els participants tot i que intentarà, per tots els mitjans evitar-los. 

 Els participants seguiran les instruccions donades per l’organització, estant obligats a 
retirar-se si qualque responsable de la prova així els ho indiqui. 

 L’organització es reserva el dret a modificar o suspendre la cursa davant una 
eventualitat. 

 La inscripció en aquesta prova comporta l’acceptació del present reglament i la 
normativa annexa. 

8. Limitacions 

El nombre màxim de participants a la prova serà de 250 atletes, d’acord amb l’ordre 
d’inscripció. 

9. Desqualificacions 

El participant quedarà exclòs de la prova en els següents casos: 

 Abandonar equip o deixalles fora dels punts d’avituallament. 

 No fer el recorregut pel camí senyalitzat. 

 No passar per tots els controls. 

 Incorreccions en relació al dorsal o no portar-lo ben visible. 

 Els serveis mèdics i encarregats de control estan facultats per retirar de la prova 
qualsevol persona que manifesti un mal estat físic. 

 Incórrer en comportament antiesportiu manifest. 

10. Categories 

Femenina: 
CADET: per a participants entre 16 i 17 anys 
JÚNIOR: per a participants entre 18 i 20 anys 
PROMESA: per a participants entre 21 i 23 anys 
SÈNIOR: per participants d'entre 24 i 39 anys 
VETERÀ: per participants d'entre 40 i 49 anys 
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MÀSTER 50: per participants d'entre 50 i 59 anys 
MÀSTER 60: per participants de més de 60 anys  

 

Masculina: 
CADET: per a participants entre 16 i 17 anys 
JÚNIOR: per a participants entre 18 i 20 anys 
PROMESA: per a participants entre 21 i 23 anys 
SÈNIOR: per participants d'entre 24 i 39 anys 
VETERÀ: per participants d'entre 40 i 49 anys 
MÀSTER 50: per participants d'entre 50 i 59 anys 
MÀSTER 60: per participants de més de 60 anys 

 
L'edat a tenir en consideració per a tota la temporada serà la que el participant tindrà el dia 31 
de desembre de l'any de la competició. 

11. Trofeus i premis 

- Obsequi a tots els participants. 
- Trofeu per als tres classificats absoluts (masculí i femení). 
- Trofeu pels tres primers participants de cada categoria (masculí i femení). 
- Trofeu per al primer classificat local (masculí i femení). 

 
L’Organització és reserva el dret de modificar els trofeus en funció del nombre d’inscrits a cada 
categoria.  

Organitza: 

Ajuntament de Sóller 
Secció de Muntanya del Cercle Solleric 

Patrocina: 

Associació de veïns de Biniaraix 

Col·labora:  

Col·lectiu de Cronometradors C.C.D.S. 
Policia Local Sóller 
Creu Roja Sóller 
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Itinerari i perfil 

 

 
 

 
Elevació mínima 105m 

Elevació màxima 724m 

Total ascens 967m 

Distància total:  4.8 km 

 


