Organitza:
Sa Milana-Alaró
Ajuntament de Felanitx
Col.labora:
Penya Barcelonista Els Tamarells
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada
Protecció Civil
Parc Cafè
Bodega Vi d’Auba
Característiques de la prova (cinquena FelanitXtrem, edició especial)
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 16’3 km i amb un desnivell positiu de 854
metres.
Data:
18 d’abril de 2019, a les 16 h.
Sortida i arribada:
Parc Municipal de Felanitx
Recorregut:
-Distancia:16’3 km
-Altitud màx.: 503 m
-Altitud min.: 95 m
-Desnivell positiu: 854 m
-Avituallaments: Km 4’1 (líquid), 6’8 (liquid/sòlid), 8’5 (líquid/sòlid), 11’7
(liquid) i 16’3 meta (liquid/solid). No hi haurà tassons.

Desenvolupament:
14:30 Recollida de dorsals en el Parc Municipal de Felanitx (obligatori
presentar dni tots, a més de la llicència els federats). Els menors hauran
d’entregar autorització paterna/materna signada.
15:30 Brífing i entrada en cambra de sortida
16:00 Sortida de la cursa
18:00 Refrigeri post-cursa
18:15 Entrega de premis així com es vagin completant els podis
19:30 Tancament de la cursa

Categories i premis:
- Cadet dones i homes: per a participants entre els 15 i 17 anys.
- Junior dones I homes: per a participants entre els 18 i 20 anys.

- Promesa dones i homes: per a participants entre els 21 i 23 anys.
- Absoluta dones i homes: per a participants a partir dels 21 anys.
- Veterà A dones i homes : per a participants d'entre els 40 i 50 anys.
- Veterà B dones i homes: per a participants entre els 51 i 54 anys.
- Màster 55 dones i homes: per a participants entre els 55 i 59 anys.
- Màster 60 dones i homes: per a participants de més de 60 anys.
- Categoria Local: Tres primeres dones i homes.
- Socis Penya Barcelonista Els Tamarells: Primera sòcia i primer soci.
(Els premis no seran acumulables)

La prova es desenvoluparà sota l’observació de personal de la cursa que farà
complir el reglament.
El preu de la inscripció és de 15 euros pels federats i 19 pels no federats. Els
300 primers inscrits rebran samarreta commemorativa FelanitXtrem+,
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.
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)
No està permés l’ús de bastons.
Els envasos hauran d’anar marcats amb el número de dorsal

Per mesures de seguretat no es podrar competir amb auriculars posats ni en
cap element que pugui distreure de la competició.
Es respectaran les indicacions del decàleg de bones pràctiques a CxM
Es respectaran les indicacions dels àrbitres de CxM i del personal de la
organització
Estarà totalment prohibit rebre ajuda externa durant tot el recorregut de la
cursa.
En cas de meteorología adversa, l’organització pot decidir variar el recorregut
o bé, en cas d’alerta, suspendre la prova
Es posarà a disposició un servei de guarda-roba a la sortida, es podrà recollir
a meta, L'organització no es farà responsable dels objectes de valor
(per això es recomana no portar-ne a la bossa).
Hi haurà serveis de dutxes en el Pavelló municipal Guillem Timoner, i de WC
en el mateix Parc Municipal.

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.
És obligatori que el corredor conegui el Reglament de Curses per muntanya
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/wpcontent/uploads/2019/03/ReglamentLliga2019Definitiu.pdf

