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Cursa del Cos de Banders

Dades bàsiques

• Transcorre per la zona del Vedat d’Enclar

• Dos circuits: un de 16 km i l’altre, menys exigent, de 10 
km

• Període d’inscripcions : del 10 de març al 22 d’abril 

• Cost de la inscripció: 15 euros

• Cursa d’autosuficiència

• Assegurança obligatòria

• Inscripcions www.topcrono.net.



Cursa del Cos de Banders

Objectius de la cursa.

• Emmarcar la cursa dins la Dècada de la Biodiversitat de
les Nacions Unides.

• Donar a conèixer la zona del vedat d’Enclar i la seva
biodiversitat.

• Gaudir de l’esport dins l’entorn que ens ofereix el vedat
d’Enclar.

• NOVETAT !! Es faran tallers per als infants, de les 9h00
fins les 13h00. Activitats relacionades amb la biodiversitat
de l’entorn, projeccions de vídeos, fotos, etc... ( gratuït ).

• Col·laborar amb l’associació “Hi Arribarem”



Cursa del Cos de Banders

• L’organització de la cursa garanteix l’obsequi als 90
primers inscrits

• Es pot participar només al dinar, apuntant-se a
www.topcrono.net per 7 euros per persona.

• El preu de la inscripció a la cursa ja inclou dinar.



Recorregut de la cursa

SORTIDA/ARRIBADA

ENCLAR
DISTÀNCIA 16 KM
D+2100
D-2100
DISTÀNCIA 10 KM
D+1140
D-1140
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1 : St. Vicenç

2 : Cabana Cortà
3 : Encreuament riu
4 : Encreuement Canal 
Gran ( Tall cursa 16 km 
en 3h desviació 10 km )
5 : Bony de la Pica
6 : Aixàs

CONTROLS

Sortida/Arribada

16 km



Perfil del recorregut d’Enclar

SORTIDA ARRIBADA

St Vicenç Enclar

Cabana Cortà

Encreuament riu

Bony de la Pica

Aixàs
Encreuament Canal Gran



Perfil del recorregut Enclar Express

ARRIBADASORTIDA

St Vicenç Enclar

Coll d´obac

Aixàs

Encreuament Canal Gran

Encreuament riu



Informació de la cursa

• La cursa es regirà sota el reglament FAM de curses de 
muntanya

• En cas d’inclemència del temps, es farà un circuit 
alternatiu

• Categoria única homes/dones majors de 18 anys

• Cursa que vetlla per la sostenibilitat



Programa de la cursa

7.30 - 8.30 h. - Recollida de dorsals 

8.30 - 8.45 h. - Breefing cursa 

9 h. - Sortida.

12h. - Tall horari al control 4 : Encreuament Canal Gran 

13h30. - Repartiment de premis 

14h. - Dinar



Premis i trofeus

• Primers classificats MAS./FEM.     16 KM

100€  + Regal Dynafit + Obsequi finisher

• Segons classificats MAS./FEM. 

80€  + Regal Dynafit + Obsequi finisher

• Tercers classificats MAS./FEM

50€  + Regal Dynafit + Obsequi finisher

• Quarts classificats MAS./FEM

30€ + Obsequi finisher

• Cinquens classificats MAS./FEM.

25€ + Obsequi finisher

• Premis de la cursa 10 KM 

3 primers MAS/FEM: 

Lot de productes + Obsequi finisher



A qui es destinen els beneficis?

• El benefici obtingut a la cursa es destinarà íntegrament
a l’associació “Hi arribarem”.

• Associació andorrana sense ànim de lucre dedicada a
fer gaudir de la muntanya a persones amb diversitat
funcional.



Seguiment ambiental

• El Cos de Banders, ha tingut en compte a l’hora de
definir el circuit, que tota l’activitat transcorri sense
molestar intencionalment les espècies de fauna així
com respectant les dates i zona de cria de les espècies.

• En finalitzar l’esdeveniment es retiraran les cintes i
banderes de senyalització.

• Juntament amb els tècnics del departament de Medi
Ambient del Comú d’Andorra la Vella es farà un
seguiment previ i posterior del recorregut.


