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MÍTIC ÀLIGA 2020, REGLAMENT DE COMPETICIÓ 

ARTICLE 1  

Grandvalira, amb la col·laboració de la Federació Andorrana d’Esquí, l’Esquí Club Andorra i el 
Soldeu Esquí Club organitzen la cursa Mític Àliga. 

La cursa es celebrarà el dia 14 de març de 2020 a la pista de la copa del Món Àliga.  

Les dades tècniques de la cursa són: 

  Sortida 2286 m  

 Arribada 1726 m  

 Desnivell 560 m  

 Longitud Total 2200 m 

La competició constarà d’unes zones de gegant, tram de velocitat i una altra de Súper Gegant, 
cada una de les modalitats estarà situada segons la morfologia i dificultat de la pista. 

La utilització del casc es obligatòria.  

La tinença d’una assegurança es obligatòria.  

La cursa constarà d’una baixada on els corredors es classificaran pel temps que realitzin al llarg 
del recorregut i hi haurà un premi especial a la velocitat més alta al tram de Kilòmetre llançat. 

 ARTICLE 2  

CATEGORIES 

La Mític Àliga, es una carrera open oberta a totes les persones que estiguin en condicions de 
realitzar una baixada d’aquestes característiques, cal tenir en conte que l’Àliga es una pista de 
dificultat alta que exigeix d’una bona forma física per a realitzar-la completament sense 
aturades. 

Classificació de CATEGORIES segons any de naixement: * Es dividiran les categories per sexe 

 U16: 2005 - 2004 
 U18: 2003 - 2002 
 U21: 2001 - 2000 - 1999 
 Sèniors: 1998 - 1990 
 Veterans I: 1989 – 1980 
 Veterans II: 1979 – 1970 
 Veterans III: 1969 – 1960 
 Veterans IV: 1959 – 1950 
 Veterans V: 1949 – 1940 
 ÈLIT: Corredors que disposin d’una llicencia FIS en vigor.  
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ARTICLE 3  

INSCRIPCIONS  

Per tal de formalitzar la inscripció a la cursa Àliga s’ha de complimentar el formulari que es pot 
trobar a l’enllaç www.grandvalira.com i no es prendrà com a valida fins que no s’hagi fet 
efectiu el pagament de la mateixa. 

El preu de la inscripció es de 20 €.  

Per a tots aquells que no disposin d’una assegurança poden contractar la que GRANDVALIRA 
incorpora al forfait de dia a un preu de 5 € i que cobreix totes les despeses mèdiques i de 
transport dintre del domini esquiable. 

Les inscripcions s’obriran el dia 1 de gener de 2020 i es tancaran el dia 13 de març a les 17h. 

Es podran realitzar inscripcions el mateix dia de la competició a la Oficina de Cursa, entre les 
08:30 i les 09:30. Aquestes inscripcions tindran un preu de 25 €.  

S’estableix com a màxim un total de 200 inscripcions.  

La inscripció inclou:  

Dret a realitzar la cursa 

Dorsal de record  

Botifarrada  

 

ARTICLE 4  

ORDRE DE SORTIDA  

L’ ordre de sortida serà el següent sempre sortint abans el sexe femení per a cada una de les 
categories: 

1. Elit    6. Veterans I 

2. Veterans V   7. Sèniors 

3. Veterans IIII  8. U21 

4. Veterans III  9. U18 

5. Veterans II  10. U16 

L’organització es reserva el dret d’alterar l’ordre de sortida per causes meteorològiques o per 
condicions de la pista.  

La llista de sortida es publicarà al web de GrandValira: www.grandvalira.com el dia 14 de març 
a primera hora.  
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Totes aquelles inscripcions que es realitzin a partir del dia 13 de març a les 17h se’ls assignarà 
el dorsal corresponent a partir de l’últim inscrit sense diferencia ni de categoria ni de sexe 
segons ordre d’inscripció. 

L’ import de les inscripcions que s’hagin fet efectives no es retornarà en cap cas.  

 

ARTICLE 5 

RECONEIXEMENT DE LA PISTA 

Podran realitzar el reconeixement del traçat totes aquelles persones que tinguin el dorsal 
oficial de corredor o obridor. 

El reconeixement s’ha de realitzar derrapant i a baixa velocitat per tal de no posar en perill els 
altres corredors ni la organització. 

La organització es reserva el dret de demanar el reconeixement per fora de la línia de cursa si 
la pista o les condicions meteorològiques ho exigeixen. 

L’horari del reconeixement serà de les 9h15 a les 10h30 i no es permetrà cap nova entrada a 
pista a partir de les 10h15. 

 

ARTICLE 6 

ELS DORSALS 

Els dorsals es podran retirar a la Oficina de Cursa que estarà localitzada a la sala polivalent de 
l’edifici de l’Obac del Tarter a partir de les 8h30 fins a les 9h30. 

Els dorsals es donaran personalment per cada un dels corredors.  

En cas de no tenir cap tipus d’assegurança es podrà contractar en aquest moment. 

 

ARTICLE 7  

SORTIDA 

La cursa començarà a les 11h del dia 14 de març de 2020.  

L’ interval de sortida serà de 45 segons entre corredors. 

La no presencia d’un corredor al moment de la sortida amb referència al seu dorsal es causa de 
desqualificació directa i pèrdua del dret a prendre la sortida.  

 

 

 

ARTICLE 8  
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EL TRAÇAT  

 

Per tal de poder figurar com a classificat de la cursa, es necessari haver passat correctament 
totes les portes seguint la normativa i passatge determinat per la FIS. 

*Per a tot allò que no quedi reflectit en aquest reglament l’organització es refereix al 
reglament internacional de la Federació Internacional d’Esquí (RIS 2019-020).  

 

 

La organització de Mític Àliga.  

El Tarter, gener de 2020 

La sortida estarà al punt 3, 
Esparver.  

La primera part constarà d’un 
traçat d’ Eslàlom Gegant fins a 
arribar al punt 5, Salt del Gall. 

Del punt 5, Salt del Gall fins al 
punt 7, Revolt del Circus, hi haurà 
la zona de velocitat, que constarà 
d’una zona d’acceleració on es 
prendrà la velocitat dels 
corredors. 

El punt de càlcul quedarà marcat 
al terra amb una línia de color 
blau transversal a la neu.  

Seguidament hi haurà la segona 
part d’Eslàlom Gegant, del punt 7, 
Revolt del Circus fins a “Il 
Curvone” punt 11.  

A partir de “Il Curvone” punt 11 
fins a l’arribada punt 13 hi haurà 
la zona de Súper Gegant.  


