
 

 

BRIFING TALAIA K20 2018 

 

Sortida i arribada 

 Foto alcudiencs (arc de sortida):   09:15H 

 Brifing:     09:20H    

 Sortida cursa:                                09:30H 

 Lliurament de premis:                  12:30h 

 Tancament de la cursa:                13:30h 

 

COMUNICAT DE SEGURETAT DE LA CURSA 

 Degut a les previsions meteorològiques per demà: 

o La sortida i arribada serà a la carpa ubicada al Passeig 

Pere Ventayol, just al costat del patronat d’Esports 

d’Alcúdia. 

o Es obligatori dur un tallavents, recomanable 

impermeable, i una manta tèrmica. 

o Per motius de seguretat i mediambientals no es farà el 

darrer tram de pujada al cim i es neutralitzarà el tram de 

la trialera de la Victòria. 

 Dins la xarxa Natura 2000 s’ha de respectar la catalogació de 

l’espai com a zona de silenci. 

 L’entrada i sortida al a xarxa Natura 2000 estarà senyalitzada. 

 Tots els trams de la cursa estan ben senyalitzats i NO ES POT SORTIR DEL 

TRAÇAT. 



 

 

Informació tècnica 

 El desnivell positiu acumulat és de D+996 metres. 

 El quilometratge total de la cursa és de 21,3 km. 

 El temps de tancament de la cursa és de 4 hores. 

 Hi haurà quatre avituallaments, als punts quilomètrics km6, km12, km18 i a 

l’arribada. El primer, tercer són de líquids, i el segon i arribada de líquids i 

sòlids.  

 Als avituallaments no hi haurà tassons. 

 No està permès l´ús de pals o bastons. 

 És obligatori marcar els envasos: gels, barretes, etc. 

 Tots els corredors que se retirin ho han de comunicar al personal de la cursa, 

i al control d’arribada. 

 Hi ha servei de guarda-roba. 

 Hi ha servei de dutxa i banys públics. 

 

Mesures mediambientals 

1. Per tal d'evitar l'erosió innecessària del terreny, l'organització podrà 

desqualificar al corredor que no segueixi el traçar marcat. 

2. Serà motiu de sanció/desqualificació el llançament de qualsevol tipus 

d'objecte durant el recorregut, inclòs papers, envoltoris, tassons, barres... 

3. Els productes oferts en el punt d'avituallaments, hauran de ser consumits al 

propi punt, amb 50 metres de marge. 

4. No es permetrà l'accés a vehicles no autoritzats per les pistes on es 

desenvolupa la cursa. 

5. En cas d'acudir amb cans a l'esdeveniment, haurà d'anar sempre fermat per 

evitar les molèsties que pogués originar sobre la fauna. 

6. No està permès l’ús de pals o bastons durant la cursa. 


