
BRIEFING TÉCNICO



INFORMACIÓ TÈCNICA DE LA 
CURSA

- Data: 18 d’abril de 2021
- Distàncies i hores de sortida:
- 17,5km. a les 8.30 hores
- 13km. a les 12.00 hores

- Lloc: Parc de Son Ximelis, Instal·lacions
esportives municipals de Son Roca

- Desnivell positiu: + 700m i + 500m
- Temps màxim: 3 hores (17,5k.) i 2 hores (13k.)



Lloc: 
Tribe: Carrer Gremi d’Hortolans, 15. Polígon Son 
Rossinyol. Palma
- Dissabte 17 d’abril: de 11.00 a 13.00 hores i de 17.00 
a 19:00 hores

RECOLLIDA DE DORSALS

Es recordar l’obligació de mostrar el DNI o full d’inscripció (digital o en papel) a 
l’organització per poder retirar el dorsal.

Se podran recogir el dorsal d’altres persones presentant la seva inscripció 

PER MOTIUS SANITARIS, NO S’ENTREGARAN 
DORSALS EL DIA DE LA CURSA



- Entrada en cambra de sortida de 8.05 a 8.25 hores a 
la cursa 17,5km. i de 11.35 a 11.55 hores a la cursa de 
13km.
(Abans de l’entrada es prendrà la temperatura a tots els participants, es 
situaran al seu lloc de sortida respectant la distància ide seguretat i un 
minut abans de la sortida es donarà avís per retirar les mascaretes)

- Sortida de les curses: 8.30 i 12.00 hores

- Entrega de premis als tres primers classificats: a les 
10.30 hores (17,5 km.) i 13.30 hores (13 km.)

- Tancaments de curses: 11.30 i 14.00 hores

HORARIS DE LA CURSA



OBLIGACIONS I PROHIBICIONS
Ø Tots els participants estan obligats a fer ús de la mascareta
abans de la sortida, una vegada que creuin la línea d’arribada i
en cas d’aglomeració en els punts d’avituallament.
ØDur el dorsal ben visible durant tota la cursa.
Ø Envoltoris marcats amb el número de dorsal.
Ø Es permet l’ús de bastons (obligatori taps de goma a
bastons amb punta metàl·lica).
Ø No es permet competir amb auriculars ni amb cap sistema
de reproducció acústica.
ØNo es permet córrer amb el torç descobert.
Ø No es deixar residus al seu pas, excepte als avituallaments
marcats.



MATERIAL OBLIGATORI

Ø Mascareta.

Ø Manta térmica.

Ø Telèfon mòbil amb la bateria carregada.

ØUn tasso ́ o un recipient de boca ampla (no es disposarà de
tassons als avituallaments).

ØParavent. En cas d’alerta per pluja serà obligatori un
impermeable.



UBICACIÓ DE LA SORTIDA
Parc de Son Ximelis, instal·lacions esportives municipals de
Son Roca
Es recomana aparcar al pàrking del carrer del Cap del Pinar
(imatge dereta)



ITINERARI
Es tracta d’un itinerari circular que discorre per les muntanyes de la zona
Nord de Palma, concretament per la serra de Son Marill, la serra de Son
Campos, passant pel Puig dels Revells i pel Pujol des Gat com a cim
culminant (per la cursa de 17,5km.)

El punt de partida i meta de la cursa estarà situat en el Parc de Son
Ximelis, a les instal·lacions esportives municipals de Son Roca.

Els corredors hauran de seguir l’itinerari marcat sense sortir-se´n del
mateix, ni agafar dreceres. Si el personal de la cursa detecta corredors
fent dreceres, o sortint del camí marcat serà comunicat als jutges de
cursa i sancionats.

El recorregut transcorre per camins bens consolidats, pistes forestals i
alguns trams de tirany.



PERFIL DE LES CURSES



AVITUALLAMENTS, PUNTS KM, 
HORES DE TALL I CONTINGUT

CURSA LLARGA 17,5 KM

Avituallaments Punt km Hora tall de pas Contingut

1 3,6 - Liquid

2 8,6 1 h 20 min des de sortida cursa Liquid

3 13 2 h des de sortida cursa Liquid

4 (arribada) 17,5 3 h des de sortida cursa Líquid i sòlid

CURSA CURTA 13 KM

Avituallaments Punt km Hora tall de pas Contingut

1 3,6 - Liquid

2 8,5 1 h 15 min des de sortida cursa Liquid

3 (arribada) 13 2 h des de sortida cursa Líquid i sòlid


