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XII TRAIL TALAIA K20
CAMPIONAT BALEARS DE TRAIL RUNNING
SORTIDA I ARRIBADA DE LA CURSA
• Data de la cursa: 19 de febrer de 2022
• Lloc sortida i arribada: S’Hort des Fassers (Alcúdia)
• Recollida de dorsals: DIVENDRES 18 DE FEBRER 18H-20H. (Bar s’Esclat)
• Briefing a meta: 08:45h
• Sortida cursa: 09:00h
• Lliurament de premis: 12:00h
• Tancament de la cursa: 13:00h

Dades tècniques
XII TRAIL TALAIA K20
CAMPIONAT BALEARS DE TRAIL RUNNING
• DISTÀNCIA: 20.6 km.

DESNIVELL POSITIU 996 m.
Alçada mínima: 6mts
Alçada màxima: 420mts aprox. (pas pròxim al cim de sa Talaia)

4 AVITUALLAMENTS: KM 8,5, 14,5, 18 I META

Recorregut
s’Hort des Fassers - Camí de s’Alou – Camí de
la Muntanya – Barrera de la muntanya - Es
Pujadors - Coll de na Beneta (Ullastre d’en Boi es Jaços dels Bous) – Torrent dels Corrals
Cremats – (AV1)- Refugi del Coll Baix-Puig des
Boc-Talaia d’Alcúdia (sense fer cim)-Pas de
s’Aritja-Ermita de la Victòria (AV2)-Torrent
d’Aladerna-Es Codolar-Ses Planes-S’ArgelegarCoco dels Talaiers-Torrent de ses FontanellesColl de na Beneta-Pujadors-(AV3)-camí de
s’Alou-S’hort des Fassers•

Material obligatori:
- Tassó o recipient equivalent (recomanable mínim mig litre)

• Xip
• Dorsal visible a la part davantera de la camiseta.
• Telèfon mòbil amb batería carregada.
• Manta d’emergència.
• Xiulet
• Calçat adequat
• Mascareta x1 (quirúrgica)
- Els bastons han d’estar protegits amb gomes

Material recomanable:
• Tallavents o similar

Briefing
• Cada corredor portarà el seu propi tassó i marcarà tots els
envoltoris amb el nombre de dorsal.
• Hi haurà trofeus per als tres primers corredors masculíns i femenins
així com per als tres primers locals masculins i femenins
• Retirada de la cursa:
• Si es retira a un punt de control, ha d’entregar el dorsal als
voluntaris que avisaran a Direcció de Cursa i a l’equip de
cronometratge.
• Si es retira en un altre punt s’ha d’avisar a l’avituallament més
pròxim o al personal de l’organització.
• PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT:
• Protegir l’accidentat
• Avisar a la resta de participants
• No deixar l’accidentat sol –si és possible• Avisar al personal de l’organització o al 112

Recollida de dorsals
• La recollida de dorsals es farà el
divendres 18 de febrer de les 18:00 a
les 20:00 hores al bar s’ESCLAT situat
a sortida i meta de la Cursa (carrer
Eclipsi i pàrquing de s’Hort dels
Fassers).
• Excepcionalment es podrà recollir el
dorsal el dia de la cursa entre les 7:45h8:30 h abans de la cursa

Arbritratge i control de la prova:


La prova forma part del calendari de la Federació
d’Atletisme de les Illes Balears i enguany serà el
Campionat Balear de Trail Runnig.



La XII Trail Talaia K20-Campionat de Balears de Trail
Running serà arbitrada i controlada pels jutges de la
FAIB, amb l’ajud de l’entitat organitzadora.



La Federació d’Atletisme de les Illes Balears serà l’òrgan
compenent per a arbitrar la cursa. I en conseqüència
assignarà als atletes millor classificats pel Campionat
d’Espanya.



Els que vulguin participar al Campionat de Trail Running
de la FAIB s’han d’inscriure a través dels canals
habituals de la FAIB

Mesures Mediambientals:
• A més a més del decàleg de Bones Pràctiques Medi Ambientals enguany s’ha de
tenir especial atenció i guardar especial silenci a la zona del Coll Baix, tal com
dicta la resolución de la Conselleria de Medi Ambient que ens autoritza a realitzar
la prova. Amb la resolució de l’expedient XN-020/2022
• La prova esportiva XII Trail Running Talaia K20 es troba en l’àmbit del LIC i
ZEPA ES0000079 La Victòria
• Enguany, atesa la proximitat d’un niu de Pandion haliaetus, l’entorn del refugi
del Coll Baix es declara aquest entorn contigu a aquest espai com a zona de
silenci, i així estará indicat.

Recomanacions:
- Els corredors han de circular el més a la dreta
posible de la via per tal de faciltar els dos
sentits de la via, que també, en algún petit
sector, coincideix amb la cursa Coll Baix
Solidària
- Recordau també que Malgrat el trànsit estigui
tallat alguns veïns tenen accès a les finques i
s’ha d’anar amb molta cura amb els vehicles
del trànsit rodat.

Gaudiu de la
cursa i no vos
faceu mal!!!

