XVI CURSA PER MUNTANYA DE TIVISSA

BRIEFING CURSA DE TIVISSA 2022
Lloc:

TIVISSA, 09 d’Octubre de 2022 al Càmping-Alberg, del Carrer de la Fotx.

La zona recomanada per aparcar és el camp de futbol, situat a 5 minuts del la zona de sortida.
Si us plau aparqueu els cotxes en bateria!!!
(VEURE MAPA PARKING + SORTIDA)

SORTIDA: al càmping-Alberg de Tivissa.

9:00h del matí Cursa Absoluta
9:15h del matí Cursa Exprés
CONTROL ENTRADA:
8:40h-9:00h (Cursa Absoluta)
9:00h-9:15h (Cursa Exprés)
Veure al final del document el mapa de la sortida.

RECOLLIDA DE DORSALS I BOSSA DEL CORREDOR:
Diumenge a dins del Càmping-Alberg de 7:30h a 8:30 h
Cal presentar el DNI per recollir el dorsal (o fotocòpia si és d’una altra persona), així com la
l’autorització de menors signada, si s’escau.
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SERVEIS: Tots els participants disposen dels següents serveis:
●
●
●
●
●
●
●

Guarda-roba (Zona poliesportiva de la Foig) 7:30h – 9h
WC
Obsequi
Ambulància
Fotografies
Avituallaments
Dinar
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RECORREGUT Cursa Absoluta
Sortida a les 09.00 hores.
Ens dirigirem cap a la zona de muntanya (petit recorregut urbà) per dirigir-nos cap al Carrer Padrells.
Continuarem per pista asfaltada fins a l’entrada cap al Corriol del Caus. Aquest corriol ens portarà a la
Cresta del Caus recuperada de nou, on podreu gaudir d’unes bones vistes. Arribarem al final de la Cresta i
farem un descens tècnic fins al Coll de Maula, lloc on trobarem el primer avituallament (PQ. 6.5).
Des d’aquí entrarem a la també recuperada Cresta del Ventall, fins arribar al Coll del Ventall, on trobarem
pista per descansar les cames. Arribada al Coll de Monegrets , segon avituallament (PQ. 7.9). Agafeu forces,
ja que pujarem pel camí dels Carboners. Un cop arribem a la Tossa ens dirigirem a la Dreta.
En aquest punt hi haurà el control de PAS ELIMINATORI.
Els participants que superin les dos hores i mitja, no podran seguir el recorregut i hauran de continuar fins a
l’arribada seguint el recorregut de la cursa curta.
Tal i com hem dit, continuarem Cap a la zona de les Cabreres. Descens força tècnic fins a l’arribada al Coll
del Totxo. Baixarem fins al barranc de les Covetes on trobarem el tercer avituallament (PQ. 12). Aquí sí,
agafeu forces, ja que pujareu a la més que coneguda i també recuperada Serra de la Creu. Crestejareu un
bon ratet, no oblideu de gaudir de les vistes i de parar a la Roca Foradada. Hem d’anar amb precaució, ja
que és una zona tècnica llarga, però molt divertida. ( en tota la Serra de la Creu NO hi haurà avituallament).
Baixarem per la Punta de l’Àliga fins al Coll de Monetze, on hi haurà el quart avituallament (PQ. 16.8). Des
d’aquí ja prepararem la baixada fins arribar al poble per la Baixada de la Garita, zona també força tècnica.
A l’arribada avituallament, dinar....

RECORREGUT Cursa Exprés
Sortida a les 09.15 hores.
Ens dirigirem cap a la zona de muntanya (petit recorregut urbà) per dirigir-nos cap al Carrer Padrells.
Continuarem per pista asfaltada fins Al Pontet de Padrells, on agafarem el Corriol que porta a la Creu de
Sant Blai, continuant fins al Coll del Ventall.
Seguim per pista fins a l’Avituallament dels Monegrets (PQ. 4), agafeu forces, ja que pujareu pels Carboners.
Just al final dels Carboners girareu cap a l’esquerra per anar cap a Tossa. En aquest punt hi haurà
organització, ja que és una cruïlla on es coincideix amb la cursa llarga. La curta cap a l’esquerra, la llarga cap
a la dreta.
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A escassos 50 metres del final dels Carboners trobareu La Tossa, punt més alt de la Cursa. Continuareu
passant pel damunt de l’espenagall de Monetze, fins arribar al Coll de Monetze on hi haurà el segon
avituallament (PQ. 6.2).
Seguirem per anar cal al poble de Tivissa per la baixada de la Garita, baixada força tècnica.
A l’arribada avituallament, dinar....

VARIS
Cal que cada corredor es porti el seu bidonet d’aigua o got plegable. Als avituallaments NO HI HAURA GOTS
Tot i que la distància sigui de menys de 20Km, el recorregut és força tècnic i exigent, recordeu d’anar
preparats, calçat, aigua, menjar, paravents... vaja, ja ho sabeu.
Com a zones més tècniques tindreu la pujada pel de les crestes dels Caus i de la Se rra de la Creu.
Cal extremar precaucions si el terreny està humit.
A la zona de les Cabreres i a tota la Serra de la Creu hi poden haver ratxes fortes de vent.

RECORDEU QUE...
- Els participants menors hauran de lliurar en anar a recollir el dorsal, el document d’autorització de
menors d’edat que hi ha a la pàgina web de la cursa.
- Els dorsals es repartiran a partir de les 07.45 hores.
- Abans de la sortida, evitant aglomeracions, es repartirà un cafè als participants que ho vulguin.
- Durant el recorregut hi haurà
● 4 avituallaments per la Cursa Absoluta ( Maula, Monegrets, Covetes ii Coll de Monetze)
● 2 avituallaments per la Cursa Exprés ( Monegrets i Coll de Monetze)
- A la Tossa hi haurà una bifurcació dels recorreguts, indicada per cartells i voluntaris:
● Absoluta a la DRETA
● Exprés a l’ESQUERRA
- Es recomana als participants que portin material per autosuficiència (menjar i beguda) .
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- Hi haurà servei de guarda-roba.
- Al finalitzar la cursa hi haurà dinar popular. Tots els participants tenen dret a l’avituallament de l’arribada i
a al dinar, enguany farem rostida de carn.
- Hi haurà servei de dutxa.
- Hi haurà servei de bar.
- El lliurament de premis als guanyadors es farà a partir de les 13 hores.
La cursa és una cursa solidària, continuem col·laborant amb la Lliga Contra el Càncer.

PREMIS I TROFEUS:
Trofeus Cursa
●
●
●
●

5 primers classificats absoluts masculins i femenins de la Cursa absoluta.
El primer classificats de cada categoria de la Cursa absoluta.
5 primers classificats absoluts masculins i femenins de la Cursa exprés.
El primer classificat local.

Trofeus Equips:
Premi a l’equip més nombrós.

TEMPS DE CURSA:
TEMPS MÀXIM PER A TOTS ELS CORREDORS: 5HORES
TALL DE LA CURSA: 2.15 HORES, (pas per la TOSSA)
(Veure mapa al final del document)
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CONTROLS DE PAS:
LA TOSSA (PUNT DE TALL)
COLL DE MONETZE

MATERIAL ACONSELLABLE:
●
●
●
●

Sistema d’hidratació (min 0,5L)*
Jaqueta paravent amb caputxa
Menjar calòric semi-autosuficient*
Motxilla o equivalent, telèfon mòbil, bastons, manta tèrmica...

*Recordeu que farà vent i una mica de fred al començament, tenim vent el 70% de l’any.

Clima i temperatura: (aproximació)
Per demà diumenge hi ha possibilitat de plugim durant la matinada, a més de la humitat d’aquesta
època de l’any.
La temperatura de cursa es preveu d’uns 14º al començament, però pujarà fins als 20º
ràpidament, juntament amb el vent la sensació tèrmica serà de fred als punts alts de la cursa.
Porta roba adequada per aquestes condicions meteorològiques.

XVI CURSA PER MUNTANYA DE TIVISSA

MUNTANYES DE TIVISSA
Està totalment prohibit embrutar qualsevol part dels circuits, no es poden llençar gots de plàstic
fora dels punts de brossa, peces de fruita, gels, etc...
Els voluntaris anotaran el dorsal dels participants que embrutin el medi ambient i seran
automàticament desqualificats.

L’organització valorarà l’estat del recorregut i n’informarà als participants
en cas de modificació per les condicions meteorològiques.

Voluntaris
Tenim gairebé un centenar de voluntaris repartits per tot el circuit, qualsevol incidència durant la
cursa, els hi podeu comunicar i ells es posaran en contacte amb el director de cursa i el servei
d’assistència, d’ambulancia o de bombers si s’escau.
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Declaració responsable per participants de la

XV CURSA PER MUNTANYA DE TIVISSA

Amb el suport dels nostres amics i patrocinadors

