
       

 

  

ULTRA KIDS SERRA DE TRAMUNTANA: Primera cursa infantil de muntanya. 
  

Dia 17 de març 2012 

  

Lloc. Junt al Refugi de Son Amer. LLuc 

  

  

ACTIVITATS: 
 
Curses infantils  
Inscripcions a les curses : www.elitechip.net 
Preu d'inscripció: 5,00€ a benefici dels Centres de Protecció de la infància i de l'adolescència 

del Consell Insular de  Mallorca. 
Gratuït per tots els nins inscrits als Jocs Esportius Escolars del Consell de Mallorca. 

Imprescindible l’assegurança d’accidents. 

Inici: 12.00h 

Recollida de dorsal darrer moment: de 10.30h a 11.30h 

 
Característiques de la cursa UltraKids  

- Oberta a tots els nins que hi vulguin participar, de 0 a 16 anys. 

- Els nins de 0 a 3 anys, podran córrer acompanyats dels seus pares. 

- Es faran varies sortides depenent deis nins que s’apuntin i de les seves edats. 

- Les distàncies aniran des de 300 mts. fins a 5Km. 

- Les curses seran participatives i no competitives, per tal de fomentar l’esport 

participatiu i solidari i no el competitiu. 

 

- El recorregut estarà totalment senyalitzat, evitant així qualsevol possibilitat de 

que els nins es pugui perdre, a més abans de la prova es revisarà el recorregut 

amb els nins i pares. 

- El punt de sortida i arribada serà el mateix , la zona del Refugi de Son Amer, 

que serà el punt de trobada i centre de totes les activitats. 

- Al punt d’arribades  es muntarà un petit avituallament (aigua, fruita, galetes, 

donuts o algun altre element dolç) 

- Les inscripcions es faran directament des de la web www.elitechip.net.  



- El preu d’inscripció és de 5,00€ , que aniran íntegrament destinats al Projecte 

de Centres de protecció de la infància i de l’ adolescència del Consell de 

Mallorca. 

 

- Els primers 200 inscrits rebran amb la seva inscripció:Bossa de participació , 
camiseta  i medalla de participació 

- L’esdeveniment comptaran amb serveis mèdics. 

 

- L’Assegurança d’accidents: és imprescindible per poder participar a la cursa 

disposar d’una assegurança d’accidents (inclou les assegurances que tenen tots 

els nins inscrits a algun programa esportiu del Consell de Mallorca o de 

qualsevol federació esportiva). Serà imprescindible mostrar-la a la recollida de 

dorsal, sense ella no es podrà participar. 

 

- Preu assegurança d’accidents (en el cas de no disposar d’ella): 5,00€ . Se ha de 

sol·licitar a la mateixa inscripció d’Elitechip. 

 

- Recollida de dorsals: els dorsals podran ser recollits a la tenda Correcaminos 

del C. General Riera  n.3 de Palma, des de el dia 27 de febrer i fins el dia 15 de 

març. 

 

- Categories 

0- 3 anys: 300 mts acompanyats dels pares 

      4- 7 anys =600 mts 

8 - 9 anys=1.200 mts  

10- 11 anys= 1.800 mts 

12-13 anys= 2.500 Km 

14-15 anys= 5Km 

Circuit 1: 300m 
 



 
 
 
 
 

Circuit 2: 600m 
 

 
 
 
 
 
 

Circuit 3: 2500m 
 

 



 

 

Rocòdrom infantil a càrrec de la Fed. d’escalada i muntanyisme de les Illes Balears: Gratuït 
Horari de: 10.00h a 14.00h.  

 

 
Tallers medi ambientals a càrrec de la Direcció Insular de Medi Ambient.  
Gratuït 
Horari de: 10.00h a 14.00h.  

 
TALLER DE SABÓ (OLI RECICLAT, SOSA) 
Duració: 1h  

25-30 persones 

A partir de 6-7 anys 

 

 

TALLER APENDRE DE LES PEDRES 
Duració: 1h 

10-15 nins 

Infantil fins a 6 anys  

 

 
Concurs de dibuix: "Fes esport a la Serra de Tramuntana". Gratuït 

  

La idea és que les famílies venguin a passar el dia a Son Amer i aconseguir fer una diada 

esportiva i cultural per a nins i pares. 

 

Posarem tauletes i material necessari per que els nins vagin fent un dibuix amb la temàtica de 

“Fes esport a la Serra”.  

 

 

 

 

Organitzador: Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca 

 

Col·laboradors: 

- Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca 

- Direcció Insular de Medi Ambient del Consell de Mallorca. 

- Federació Balear d’escalada i muntanyisme de les Illes Balears. 

- Correcaminos. 

- Elitechip. 

- MallorcaTrail. Equip d’entrenament de muntanya. 

 

 

Més informació: 

 

• info@pebbalears.com 

• info@umsdt.com 

• www.esportbasemallorca.net 

• http://umsdt.com 

• http://www.facebook.com/TrailsMallorca 



 

 

 

 


