
 

REGLAMENT  

Art.1.- El "SALT DE TRAMUNTANA" és una prova Ciclo-esportiva que té com a fita assolir el major 

nombre de voltes al circuit de 21,4 Km. 

El guanyador serà el participant que amb un major nombre de voltes en el menor temps, creui la 

línia de meta a partir de les 11.45 hores.  A partir d'aquest moment tots els corredors en passar per 

meta finalitzaren la prova. En el cas que el primer corredor no hagi finalitzat la cursa, s'estableix com 

a màxim l'inici de l' última volta a les 12.10 hores. 

Edat mínima per participar 17 anys complits el 2023. 

Data de celebració: 18 de març de 2023  

Hora Sortida: 9.30 hores. 

Lloc de realització: Pl. Major de Selva 

Circuit de 21,4 Km tancat totalment al trànsit. L'Organització disposarà cons al centre de la carretera. 

Els participants hauran de fer servir obligatòriament el carril dret. En cap cas es permeten 

avançaments envaint el carril de sentit contrari. 

Tram neutralitzat: S'estableix un tram neutralitzat a l'inici de la prova de la sortida a la Ma-2130 

(Aprox. 700 m.) 

 

Altitud Itinerari Circuit 

Km. 

total 

Km 

parell. 

Km 

falt. 

200 Sortida. Plaça Major (Selva) 0,0 0,0 21,4 

190 
Gir esquerra per c/ Aires de Muntanya, gir esquerra per c/ 

des Clos den Capó 
0,1 0,1 21,3 

185 Gir dreta per c/ dels Cirers 0,3 0,2 21,1 

180 Gir dreta per c/ de les Germanes Sastre Font 0,4 0,1 21,0 

175 Giro esquerra per Ma-2130 direcció Caimari 0,7 0,3 20,7 

170 Caimari.  Entrada localitat. 2,4 1,7 19,0 

190 Sortida localitat. COMENÇA PORT 3,0 0,6 18,4 

585 Coll de sa Batalla. Gir 180º COMENÇA DESCENS 10,9 7,9 10,5 

190 Caimari. Entrada localitat. 18,8 7,9 2,6 

170 Sortida localitat.  19,4 0,6 2,0 

150 Ma-2130. COMENÇA ASCENS 20,3 0,9 1,1 

180 Gir dreta per Cami del Cementiri 20,8 0,5 0,6 

180 Creuer recte per c/ dels Cirers  21,1 0,3 0,3 



 

200 META. Pl. Major Selva 21,4 0,3 0,0 

 

 

 

 

Art. 2.- Preu de les inscripcions:  

Inscripció en línia a www.elitechip.net fins al 16 de març de 2023 a les 23.59 hores  

- 35 € Inscripció + 2 € del xip d'1 ús a qui tengui llicència federativa (Júnior, Sub-23, Elit, 

Màster o Cicloturista). 

- Suplement de 7,50 € per llicència d'1 dia amb carnet ciclista que inclogui assegurança 

d’accidents i l’opció de descompte del 50% a la llicència d’1 dia. (Inscripcions fins al 15 de 

març a les 14 hores). 

- Suplement de 15 € per llicència d'1 dia sense cap tipus de llicència ciclista (Inscripcions fins 

al 15 de març a les 14 hores). 

http://www.elitechip.net/


 
 

 

Inscripció presencial a Caimari – Centre s’Esglèsia Vella – Placeta Vella el 17 de març de 2023 

de 17 a 20 hores (només inscripcions amb llicència Júnior, Sub-23, Elit, Màster o Cicloturista, 

femení i masculí) 

- 40 € Inscripció + 2 € del xip d'1 ús  

Inscripció presencial el dia de la prova el 18 de març de 2023 de 8 a 9 hores (només inscripcions 

amb llicència Júnior, Sub-23, Elit, Màster o Cicloturista, femení i masculí i en cas d'haver-hi 

places disponibles) 

- 55 € Inscripció + 2 € del xip d'1 ús  

Art. 3.- Les inscripcions es consideren definitives per a la qual cosa, en el cas de no poder participar, 

només es procedirà a la devolució del 100% del import pagat prèvia presentació de justificació que 

serà valorada per l'organització fins al 25 de febrer. A partir del 26 de febrer no s'admetran 

cancel·lacions i no es retornarà sota cap concepte l'import de la inscripció. 

Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una altra 

persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d' un participant per un altre.  

Art. 4.- La formalització de la inscripció, lliurament de dorsals i xips es realitzarà: 

Caimari – Centre s’Esglèsia Vella – Placeta Vella, el dia 17 de març de 17 a 20 hores. 

 

A la línia de sortida (Selva), dissabte dia 18 de març (mateix dia de la prova) de 8:00 a 9:00 hores. 

Per recollir el dorsal ÉS OBLIGATORI presentar el DNI, passaport o algun document d'identitat 

i la llicència o carnet ciclista, en cas d'haver al·legat estar federat. 

Tot participant haurà de portar, de forma obligatòria i visible la placa de la bicicleta amb el xip. Aquell 

ciclista que no porti col·locat de manera visible el dorsal podrà ser exclòs del recorregut per membres 

de l'organització o per les forces d'ordre. 

La placa i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar 

amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre'n l'ús a altres persones. 

Art. 5.- Control de signatures. 

S' estableix un control de signatures el dia de la prova de 8.30 a les 9.15 hores. Tots els participants 

estan obligats a signar en l'horari determinat per poder competir. 

Art. 6.- Serveis al participant. 

□ Aigua al cim del Coll de Sa Batalla. 

□ Aigua i fruita a la finalització de la cursa. 

□ Maillot commemoratiu de la cursa.  



 
□ Dinar a l'arribada: Ració de fideuà, 1 beguda i degustació d’ensaïmada mallorquina. Tiquet 

per a acompanyants 10 € que podran comprar durant el procés d’inscripció. 

□ Obsequi de suplement proteic de la marca Mega Raw Bar 

 

Art. 7.- Tots els participants estaran coberts per la pòlissa d'accidents de la llicència federativa o 

amb la cobertura de la llicència d' 1 dia contractada amb l' Organització. 

La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el 

moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.  

Art. 8.- El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l'ús d'un xip. En la 

inscripció, cada participant haurà d'abonar 2 €, en concepte d'adquisició del xip. És obligatori 

utilitzar el xip per poder obtenir el temps del tram cronometrat. Els participants hauran de 

passar al Coll de Sa Batalla per on els marqui l'Organització i per línia de Meta. 

Art. 9.- Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l'Organització.  

Prohibició de vehicles acompanyants. 

Art. 10.- Categories masculina i femenina. 

□ Junior 

□ Sub-23 

□ Elit 

□ De 30 a 39 anys 

□ De 40 a 49 anys 

□ De 50 a 59 anys 

□ Més de 60 anys 

□ S'estableix classificació per equips per als clubs amb mínim 5 inscrits. L'equip guanyador 

s’obté mitjançant la suma dels temps dels 3 millors classificats. En cas d'empat es resoldrà a 

favor de l'equip que hagi obtingut millors llocs a la prova. 

 

Art. 11.- Premis. 

□ Trofeu i premis en metàl·lic (200, 150 i 100 €) als tres primers classificats absoluts, masculina 

i femenina. 

□ Trofeu al primer classificat de cada categoria per edat, masculina i femenina. 

□ Premis en metàl·lic (200, 150 i 100 €) als tres primers equips classificats  

La cerimònia de lliurament de trofeus serà a partir de les 13:30 hores a la plaça pública Es Parc. 

Art. 12.- L'avituallament a meitat del circuit estarà situat al Coll de Sa Batalla. Hi haurà un 

avituallament d'aigua i fruita al costat de la línia de Meta. 

Art. 13.- L'Organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova i de forma permanent, 

de metge i ambulància. 

Art. 14.- L' organització disposarà d'assistència mecànica al llarg de la prova. En cas d'avaria, la mà 

d'obra serà gratuïta, però les peces de recanvi aniran a càrrec dels participants. 

Art. 15.- És obligatori l'ús de casc i de bicicleta de carretera. S'exclouen bicicletes elèctriques, 

específiques de C.R.I. (cabra) i de muntanya. 



 
 

 

 

Art. 16.- L' Organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el 

participant, que estiguin exclosos de l' assegurança de l' organització, com tampoc es fa solidari de 

les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la marxa, ni de les pèrdues 

o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant 

eximeix l' organització de responsabilitat per pèrdua o deteriorament d' objectes personals per 

qualsevol circumstància. 

Art. 17.- L' Organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun 

motiu ho estimi necessari. I així mateix es Reserva el Dret d' Admissió. 

Art. 18.- Dret a la imatge.- L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el 

participant autoritza els organitzadors de SALT DE TRAMUNTANA a l'enregistrament total o parcial 

de la seva participació en la mateixa, dona el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a 

la promoció i difusió de la imatge de la SALT DE TRAMUNTANA en totes les seves formes (ràdio,  

premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius 

a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva 

part a rebre cap compensació econòmica. 

Art. 19.- El sol fet d'inscriure'ns en aquesta prova suposa l'acceptació del present reglament i la 

renúncia a tots els drets contra l’Organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se 

de la seva participació en la prova. 

Art. 20.- De manera estricta, es realitzarà la penalització d' aquells participants que. 

□ No utilitzin el casc 

□ No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l' ordre o per l' organització. 

□ Embrutin o degradin l'itinerari, abocant brossa. 

□ Disposin de vehicle de suport propi dins el recorregut. 

□ Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en 

contra del present reglament. 

Art. 21.- Les dades personals seran incloses en un fitxer propietat de l' ASSOCIACIÓ SOM 

TRAMUNTANA, AJUNTAMENT DE SELVA i UNISPORT CONSULTING SL. Aquesta informació serà 

usada per satisfer el servei contractat per vostè. 

Pot exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) mitjançant escrit a la 

següent adreça: UNISPORT CONSULTING SL – GREMI SABATERS 21 PLANTA 1 OFICINA A17 – 07009 

- PALMA  

Així mateix, i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de SALT DE 

TRAMUNTANA per a tothom mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.), els inscrits 

cedeixen, sense límit temporal, de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i 

cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la pròpia del participant,  la categoria, la marca 

esportiva realitzada i la seva imatge (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats 

classificatoris, etc.). 


