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X TRAIL TALAIA K20 
8 de febrer de 2020 

 

 

REGLAMENT 

 

 
1. La X Trail Talaia K20 és una prova esportiva de trail running 

que organitza el Club de Muntanya Talaia d’Alcúdia (Club 
Muntanya Alcúdia) amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Alcúdia i que discorre íntegrament pel terme municipal 
d’Alcúdia. La cursa surt de l’epicentre del poble, la plaça 
del la Constitució i discorre per camins rurals i de 
muntanya, passant per les terres comunals de la península 
de la Victòria i els seus torrents (ses Fontanelles, Corrals 
Cremats, Coll Baix,...) i muntanyes (Puig des Boc, Talaia 
d’Alcúdia, Es Pujadors,...) essent l’elevació més alta del 
terme, la Talaia d’Alcúdia qui dona nom a la cursa. La cursa 
compta també amb la col·laboració de la Federació 
d’Atletisme de les Illes Balears, el Patronat Municipal 
d’Esports d’Alcúdia i Sportmaniacs Baleares. 

 
2. La X Trail Talaia K20 es desenvoluparà el dia 8 de febrer de 

2020 entre les 9:30 hores i les 13:30 hores i es realitzarà 
totalment a l’aire lliure. 

 
3. La cursa X Trail Talaia K20 forma part del calendari de la 

Federació d’Atletisme de les Illes Balears i està coberta per 
les pòlisses d’accidents 044432641 i la pòlissa de RC 
03795031600016.  
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4. Tots els atletes que participin a la cursa X Trail Talaia K20 
han de tenir Llicència Federativa de la FAIB o bé pagar 
l’assegurança d’un dia, ja inclosa en la inscripció. 

 
5. Sortida i arribada de la cursa 

5.1. Data de la cursa: 8 de febrer de 2020  
5.2. Lloc sortida i arribada: Plaça de la Constitució (Alcúdia)  
5.3. Recollida de dorsals: de 08:00h a 09:00h 
5.4. Brífing: 09:15h 
5.5. Sortida cursa: 09:30h 
5.6. Lliurament de premis i sorteig: 12:30h 
5.7. Tancament de la cursa: 13:30h 

 
6. Inscripcions 

 
6.1. L’inici de la inscripció: dia 30/12/2019 a les 20:00 hores 
6.2. La cursa serà cronometrada per Sportmaniacs Baleares 

(cronometratge electrònic) i el sol fet d’inscriure’s 
comporta l’acceptació del present reglament i normativa 
de la cursa.  

6.3. La cursa serà oberta a qualsevol persona major d’edat, 
de qualsevol nacionalitat i sexe, federada o no. És seva 
la responsabilitat de reconèixer el seu nivell de condició 
física necessària per afrontar aquesta prova. Es 
recomana que els esportistes hagin passat una prova 
d’aptitud prèvia. Els participants eximeixen a 
l’organització de qualsevol problema mèdic o físic durant 
el transcurs de la Cursa. Tret dels atletes espanyols amb 
ajuda econòmica de la RFEA i atletes estrangers que 
hagin realitzat una marca igual o major a la indicada a la 
normativa de la RFEA a l’actual temporada. 

6.4. El sol fet d’inscriure’s en aquesta cursa implica la total 
acceptació d’allò preceptuat en aquest reglament. 

6.5. Es preveu una participació màxima de 299 participants. 
6.6. L'import de la inscripció és de 20 euros fins el 31 de gener 

de 2020. A partir de dia 1 de febrer de 2020 serà de 25 
euros.  

6.7. En cas de cancel·lació el retorn de l’import serà del 75% 
fins el dia 18 de gener i del 50% fins el 31 de gener. A 
partir de dia 1 de febrer ja no s’accepten devolucions. 
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6.8. El termini d’inscripció finalitza en el moment que s’ocupin 
les places i com a màxim el dia 7 de febrer de 2020 a les 
20 hores. 

6.9. Per retirar el dorsal s'haurà de mostrar, el DNI i justificant 
de la inscripció. 

6.10. Amb la retirada del dorsal s’atorgarà un obsequi 
commemoratiu als participants 

 
7. Control i cronometratge: la cursa serà cronometrada per 

Sportmaniacs Baleares (cronometratge electrònic) 
 

8. La prova estarà controlada per jutges designats pel Comitè 
Territorial de Jutges de la FAIB. 
 

9. El club organitzador disposarà dels següents responsables 
d’àrea: 
 
Director de prova Tomeu Llompart Pérez 687408626 tom.llompart@gmail.com 

Coordinador  Eduard Ribau Font 625018160 eribau63@gmail.com 

Responsable Seguretat Xim López Gelabert 636724221 xim.lopez@gmail.com 

Responsable Avituallament Damià Vadell Rocamir 606526846 damia_vadell@hotmail.com 

 
 

10. Informació tècnica: 
10.1. Tots els trams de la cursa estan ben senyalitzats i 

transcorren per camins secundaris i de muntanya. 
10.2. La sortida i l’arribada de la prova serà a la Plaça de la 

Constitució. Aquí es col·locarà l’arc de sortida i 
d’arribada, l’avituallament d’arribada amb líquids i sòlids, 
un estant de recollida de dorsals, un estand de guarda-
roba, i alguns estants informatius, expositors de marques 
reconegudes, etc.  

10.3. L'alçada de la sortida és de 6 metres sobre el nivell de la 
mar i la cota màxima de la cursa és 444 metres (cim de 
la Talaia de la Victòria). 

10.4. El desnivell positiu acumulat és de D+998 metres. 
10.5. El quilometratge total de la cursa és de 21,3 km. 
10.6. El temps de tancament de la cursa és de 4 hores. 
10.7. Als avituallaments no hi haurà tassons. Cada corredor 

ha de portar el seu. 
10.8. Queda prohibit realitzar dreceres i sortir del 

recorregut marcat. Aquest serà un motiu de sanció o 
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desqualificació per part dels jutges (especialment a la 
pujada i baixada de la Talaia). 

10.9. No està permès l'ús de pals o bastons. 
10.10. És obligatori marcar els envasos: gels, barretes, etc. 

amb el nombre de dorsal assignat. 
10.11. Tots els corredors que se retirin ho han de 

comunicar al personal de la cursa, jutges de la prova, i al 
control d'arribada. 

10.12. L'organització no es fa responsable dels accidents 
o danys que puguin rebre o produir els participants. 

10.13. L'organització es reserva el dret de modificar l'hora 
de sortida o el recorregut si així ho requereix 
l'organització i el delegat de seguretat de l'esdeveniment, 
o inclús suspendre la cursa si les condicions 
meteorològiques o causes excepcionals així ho 
aconsellen. 

10.14. En condicions meteorològiques bones, malgrat no 
sigui obligatori s’aconsella no córrer amb calçat 
minimalista i portar un tallavents. 

10.15. En cas de alerta taronja, els participants hauran de 
portar equipament adequat i obligatòriament un 
impermeable (mínim de 10.000 schmerber i transpirable), 
un siulell i manta tèrmica. L'organització prohibirà la 
sortida a qui no ho porti. 

10.16. En cas de condicions meteorològiques adverses es 
pot obligar a la suspensió de l’esdeveniment o canvi 
d’algun tram del recorregut a la part de la muntanya. Una 
setmana abans de la proba s’informarà de quines serà la 
previsió del temps de la prova. 

10.17. No es tornaran els drets de participació a la cursa si 
aquesta és anul·lada el mateix dia. En cas de anul·lar-se 
dies abans es publicarà a la plataforma d'inscripció i es 
disposarà la realització en una altra data. 

10.18. L'emplaçament disposa de banys públics a poca 
distància de la línia de sortida i arribada, al Passeig Mare 
de Déu de la Victòria núm. 13. 

10.19. Hi haurà servei de guarda-roba. 
10.20. Hi haurà serveis de dutxes al pavelló municipal (a 

1,5 quilòmetres de distància de la plaça de la Constitució, 
a l’Avinguda Corneli Àtic s/n) 
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10.21. Els serveis mèdics de la cursa estan facultats per a 
retirar de la prova a qualsevol persona que manifesti un 
mal estat físic. 

 
11. Categories: 

11.1. Absoluta:  3 primers homes i dones 
11.2. Veterans: 3 primers homes i dones majors de 40 anys 
11.3. Màsters: 3 primers homes i dones majors de 50 anys 
11.4. Locals:    3 primer homes i dones (empadronats a Alcúdia 

i membres del club organitzador) 

 
12. Mesures medi ambientals 

12.1. Tot el recorregut dins de la muntanya transcorre per 
camins fitats i catalogats com a oficials per la Conselleria 
de Medi Ambient seguint la normativa vigent. En cap cas 
es faran servir dreceres ni camins secundaris sorgits amb 
els anys i no catalogats com a oficials.   

12.2. El marcatge de la cursa estarà supervisat pels Àrbitres de 
la Cursa, i, si s'escau, per agents mediambientals.  

12.3. Per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada de la muntanya, 
amb el pertinent estrès a l'entorn que això pogués 
ocasionar, la sortida oficial de la cursa serà de la plaça 
del poble sense neutralitzar, la qual cosa farà que el gruix 
dels corredors s'estiri i vagin entrant a la muntanya de 
forma escalonada. 

12.4. Els avituallaments estan col·locats a camins amples 
accessibles amb cotxe. 

12.5. A cada avituallament es col·locaran cubs de fems grans 
per tal de tirar totes les deixalles dels corredors. Els 
responsables de cada avituallament s'encarregaran de 
certificar que la zona ha quedat ben neta de qualsevol 
tipus d'escombraries. 

12.6. Cada corredor portarà el seu propi tassó i marcarà tots 
els embolcalls  amb el nombre de dorsal assignat per la 
organització. 

12.7. No està permès l'ús de bastons o pals. 
12.8. No està permès fer renous durant tot el recorregut. 
12.9. No s'utilitzaran vehicles fora de camins de pas de 

vehicles. 
12.10. La cursa s'anirà tancant amb dos corredors, que 

faran el recorregut íntegre, els quals aniran retirant totes 
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les cintes del camí, i recollint qualsevol deixalla que 
pogués haver pel camí. 

12.11. El dia següent es tornarà realitzar el recorregut per 
certificar que tot el recorregut està net de qualsevol marca 
o resta de la cursa. 

12.12. Durant el brífing de la cursa, i a la informació tècnica 
de la mateixa, s'anirà remarcant als corredors la 
importància de ser respectuós amb el medi ambient en 
tot moment. 

 
 
13. Autorització de drets 

13.1. El participant autoritza a l'organització a fer ús de 
fotografies i vídeos en els que aparegui, a publicar en qualsevol 
medi de comunicació i/o Internet, aquestes i/o el nom en 
classificacions sense esperar compensació alguna per aquest 
concepte. 

 
 
14. Exoneració de responsabilitats legals 

14.1. Per a poder participar a aquest esdeveniment estic 
assabentat de les característiques de la prova i em 
responsabilitzo de tots els riscs, perills i danys que pogués sofrir 
la meva salut al participar a la cursa a dalt mencionada. 

14.2. Jo soc l'únic responsable de la meva salut, qualsevol 
accident o deficiència que pogués causar de qualsevol manera 
alteració a la meva salut o integritat física i inclús la mort.  

14.2. Sé que participar en un esdeveniment d'aquestes 
característiques he d'estar preparat física i mentalment, per lo 
tant declaro que per aquest tinc les característiques físiques 
apropiades i el meu estat de salut és l'adequat per poder 
realitzar la prova 

14.3. Per aquesta raó, al realitzar la inscripció de la cursa, 
allibero de qualsevol responsabilitat als organitzadors, 
patrocinadors, col·laboradors i/o altre entitat, i renuncio a 
qualsevol dret, demanda o indemnització al respecte. 
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15.  Itinerari i perfil del recorregut 
 
15.1. Itinerari 

 
 
 
Itinerari dividit en tres sectors: 

• SECTOR I: tram d’asfalt que va des la Plaça de la Constitució, 
baixant pel carrer del Moll, fins el Camí de la Muntanya del Coll 
Baix. 

• SECTOR II: tram de muntanya que transcorre entre les barreres 
de la muntanya Comuna – Fontanelles – Coll de na Benet - Camí 
del Coll Baix fins el refugi – pujada a la Talaia des del Coll baix per 
el Puig des Boc – cim de sa Talaia – Pla de la Talaia- La Victòria - 
Campament de la Victòria – Ses Planes – Torrent de ses 
Fontanelles – Coll de na Beneta-Barreres de la muntanya 
Comuna. 

• SECTOR III: mateix que el SECTOR I però en sentit contrari, des 
del Camí de la Muntanya del Coll Baix fins al Camí de Ronda 4, 
passant pels mateixos carrers. 
 

15.2. Punts de control i avituallaments 
A part de l’avituallament de l’arribada (líquid i sòlid), durant el 
recorregut de la prova hi ha posat un punt de control i quatre 
avituallaments. 
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El punt de control estarà col·locat al cim de sa Talaia i s’encarregarà 
d’assegurar-se que tots els corredors passin pel punt. 

El Avituallaments estan col·locats als punts quilomètrics km 8.5, km 
14.5, km 18 i km 21.6. Al primer i tercer són de líquids, mentre que al 
segon i el quart de l’arribada són de líquids i sòlids. Si qualque 
corredor es retira ha d’anar al punt d’avituallament o de control més 
pròxim per notificar-ho. 

La ubicació dels avituallaments és la següent: 
 

1ern avituallament (km 8,5) Camí del Coll Baix 

2on avituallament (km 14,5) Ermita de la Victòria 

3er avituallament (km 18) 
Camí de la muntanya del Coll Baix (a les barreres 
on acaba l’asfalt; just abans d’entrar a la 
muntanya) 

4art avituallament (Arribada) (km 21) Plaça de la Constitució 

 
 
 
 
 
 
 

15.3. Perfil del Recorregut 

 


