


OTSO Travessa d’Encamp 2020

Dissabte, 18 de juliol de 2020 · RECOLLIDA DE DORSALS
Plaça dels Arínsols. Encamp

13 h a les 20 h Obertura del Village Zone Expo OTSO Travessa d’Encamp.
Recollida de dorsals
Pasta Party BAR BAR (5€)
Exposició i venda de productes de marques esportives de muntanys.
Punt d’informació turística

16:00 h Sessió musical del DJ Kurt Keisz
18:00 h Presentació als atletes i briefing
18:30 h Actuació Musical “Els Pali”, grup musical de flamenc fusió del Principat d'Andorra
20: 00h Tancament entrega de dorsals.

Diumenge 19 de juliol de 2020 DIA DE LA CURSA
Plaça dels Arínsols. Encamp

8.00h Obertura Zona Sortida
8:30 h sortida cursa llarga 21 km
9:30 h sortida cursa mitjana 11 km
10: 00 h sortida cursa popular 6 km
10:00 h Obertura del Village Zone Expo OTSO Travessa d’Encamp
13:30 h Entrega dels trofeus i Premis
14:00 h Tancament del Village i de la cursa.

Divendres es publicaran les llistes de sortida.

VILLAGE
PUNT DE SORTIDA I ARRIBADA 
El lloc de sortida i arribada de totes les curses, la
recollida de dorsals i el Village és la Plaça dels
Arínsols al centre d’Encamp.
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PROGRAMA

https://www.google.com/maps/place/Com%C3%BA+d'Encamp/@42.5359764,1.5814886,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a58a0be3bb11d1:0x1225b644c08dcd8f!8m2!3d42.5359764!4d1.5836773


Els 3 Recorreguts



Cursa Popular RECORREGUT CURT 
(6,82 Km / +365 m)  

Sortida i arribada: Plaça dels Arínsols, Encamp
Hora de sortida: 10:00h 
Temps Màxim 3:00 H

Aquesta primera opció, cursa popular, compta amb una distancia de 6,82 Km i amb 365
metres de desnivell positiu. El punt més alt és al Camí de les Pardines a 1.624 metres. És
una cursa apta per a persones amb una mínima experiència en sortides a la muntanya i
que vulguin realitzar un recorregut curt i ràpid.

Recorregut 100% circular que ofereix unes vistes panoràmiques i espectaculars de la
Parròquia d'Encamp i de les muntanyes que l'envolten. Recorregut dinàmic i divertit
distribuït en 2 km amb una pujada pronunciada, 2 km de pla i 2 km de descens. S’hi podrà
trobar un punt d'avituallament (aigua, barreta i/o gel energètic) i 4 punts de control.

Avituallaments i hores de tancament: 

1. Km 3. Aparcament de Les Pardines. Obertura  
8:30 h  tancament 11:30 h

Tancament de la Meta i de la cursa a les 14 h 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/travessa-dencamp-corta-51189302?fbclid=IwAR2uAPQSG-TDmAduN_gnPm6tPOt2JHh3gJYLc99fsxVbdfsVg7Bysb4IKmg


Sortida i arribada : Plaça dels Arínsols, Encamp
Hora de sortida : 9:30 h
Temps Màxim: 4:00 H

Aquesta segona opció és una cursa de 11,12 Km amb 936 metres de desnivell 
positiu. El punt més alt es troba al refugi dels Agols a 2.230 metres d’alçada. 
És una cursa pensada per a persones més atrevides i amb un grau més alt 
d’experiència en recorreguts de muntanya.

RECORREGUT MIG (11,12 Km / +936 m)

Avituallaments i hores de tancament: 

1. Km 3. Aparcament de Les Pardines: Obertura  
8:30 h  tancament 11:30 h 

2. Km 6. Refugi dels Agols: Obertura 9:00 h 
tancament 11:30 h 

Tancament de la Meta i de la cursa a les 14 h 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/travessa-dencamp-mitga-51548298?fbclid=IwAR1VHTUHya6DlPrUdktVvcYUvEkSbtF--2f0LDAbrRwjW6x_4tjSFkxjVYY


RECORREGUT LLARG (21,88Km/+1480 m)

Sortida i arribada: Plaça dels Arínsols, Encamp
Hora de sortida: 8:00 AM
Temps Màxim: 5: 00 h

Aquesta tercera i última opció és una cursa de 21,88 km amb 1.480 metres de
desnivell acumulat. El punt més alt és la Collada d’Entinyola a 2.660 metres d’alçada.
Els Estanys d´Ensagents, i Refugi d’Ensagents. És una cursa per a persones
experimentades. El recorregut està inclòs a la Copa d'Andorra en categoria Absoluta
Femenina/Masculina i sub categories.

Recorregut 100% circular que ofereix unes vistes panoràmiques i espectaculars de la
Parròquia d'Encamp i de les muntanyes que l'envolten. Recorregut dinàmic i
desafiador amb pujades perllongades, descens tècnic. La cursa llarga passa per zones
emblemàtiques d'Encamp: Els Cortals d’Encamp, Camí de les Pardines, estanys i altres
zones altes que brinden unes imatges úniques de la vila d'Encamp. El recorregut té 3
punts d'avituallament (aigua, barreta i / o gel energètic) i 6 punts de control.

Avituallaments i hores de tancament: 
1. Km 7 . Cortals   Obertura 8:30 h  tancament 

10:30 h → Aigua Coca-cola, Plàtan
2. Km 12 . Refugi Ensagents, Obertura 9 h 

tancament 12:30  → Aigua, Coca-cola, galetes 
3. Km 17 . Aparcament de Les Pardines : Obertura  

8:30 h  tancament 13 h → Aigua, Coca-cola 

Tancament de la Meta i de la cursa a les 14 h 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/travessa-dencamp-larga-51495905?''fbclid=IwAR2j1dwei2KKJyLrA9psmFTSiwZWiLwWqblDJ379CPSmUg5TrD36LS8374c


CATEGORIES
La OTSO TRAVESSA D’ENCAMP és la primera cursa de la
Copa d’Andorra de Curses de Muntanya de l’edició 2020.
Hi ha previstes les categories establertes per la Federació
Andorrana de Muntanyisme.

CATEGORIES Femenina i Masculina: 

→ CADET: Que tinguin 15, 16 i 17 anys complerts en l’any 
en curs. * Recorregut Curt i Mitjà

→ ABSOLUTA: a partir de 18 anys complerts en l’any en 
curs * Recorregut Curt, Mitja i Llarg

SUBCATEGORIES:

→ Júnior: que tinguin 18, 19 i 20 anys complerts en l’any 
en curs.

→ Veterà: que tinguin de 40 a 49 anys complerts en l’any 
en curs.

→ Màster: a partir de 50 anys complerts en l’any en curs.

Més info: https://www.fam.ad

https://www.google.com/url?q=https://www.fam.ad&sa=D&ust=1594047114769000&usg=AFQjCNE2Ekc1mZxbFb-Y8Rx0iT0iMnXq4Q


INSCRIPCIONS
Les inscripcions estant tancades.
El preu de la inscripció per a tots els recorreguts és de 20 €,
excepte la Categoria Cadets, menors de 18 anys, que paguen 5 €.

De cada inscripció abonada es donarà 1€ a UNICEF ANDORRA.

La inscripció inclou el Dorsal, un bidó OTSO TRAIL RUN ANDORRA,
una Headband OTSO, una Mascareta OTSO d’ús obligatori,
Avituallaments, l’Assegurança, l’Avituallament d'arribada, un
tiquet de 2x1 per al Funicamp i la participació en un sorteig de
productes esportius.

Per als finishers: Placa finisher, uns OTSO SOCKS.



PREMIS
Placa Guanyador/a per als tres primers classificats de la categoria CADETS 11km  i ABSOLUTA 
21Km  femení i masculí. 

•Premi en metàl·lic per les tres primeres i pels tres primers de la categoria ABSOLUTA 21Km :
1º classificat/da: 100 €
2º  classificat/da: 75 €
3º  classificat/da:  50 €

Menció i pujada al pòdium per les tres primeres i pels tres primers de cada sub categoria i de 
les categories generals de la cursa de 11km i de 6km.

•Per als finishers: Placa finisher i uns OTSO SOCKS.

•Samarreta OTSO SPORT Líder per als primer classificat femení i masculí  nacionalitat 
Andorrana CATEGORIA ABSOLUTA 21Km. 

A cada cursa de la Mutissegur Assegurances Copa d’Andorra es farà el lliurament de la
samarreta OTSO SPORT LÍDER al primer i primera de la categoria Absoluta.
GRACIES a OTSO SPORT, a l’última prova de la Copa, a més de la samarreta OTSO SPORT
LÍDER hi haurà un premi en metàl·lic de 500€ per a la primera classificada i per al primer
classificat andorrà de la categoria Absoluta Campió i Campiona de la Multissegur
Assegurances Copa d’Andorra.



Es seguirà la normativa del Reglament de curses de muntanya per a competicions oficials de la
Federació Andorrana de Muntanyisme i les recomanacions i normatives aprovades pel Govern
d’Andorra. Així com el Protocol específic preparat per a la cursa de les mesures sanitàries de
prevenció de la COVID-19.

Normes i recomanacions que caldrà seguir:

1. Totes les persones que accedeixin a la recollida del seu dorsal, no podran anar acompanyades i
hauran de dur en tot moment les mascaretes i respectar la distància de 1,5 metres.

2. Els participants entraran a la Plaça dels Arínsols i no podran tornar endarrere, tot seguint un
circuit, evitant encreuaments. Hauran de seguir en tot moment la senyalització que
l’organització haurà col·locat.

3. Tot el personal de l’organització, de seguretat i els voluntaris aniran amb la seva mascareta
corresponent.

4. Tots els stands tindran el gel hidroalcohòlic per tal que els assistents es netegin les mans abans
i desprès de tocar qualsevol producte de les parades o mostradors. Tot el personal que estigui
treballant en els stands també anirà amb mascareta.

5. Es preveuen zones de recollida de residus, i es demana a tots els participants que siguin molt
curosos amb la gestió dels residus.

6. Totes les sortides es faran esglaonades, és a dir cada 20 segons sortirà un corredor o corredora,
i des del moment que s’arribi a la zona de sortida fins que es comenci a córrer, s’haurà de
portar obligatòriament la mascareta. Tots els corredors sabran el divendres abans de la cursa
a quina hora els correspon sortir, evitant així aglomeracions.

7. S’ha limitat la participació a 300 persones entre els tres recorreguts.
8. Per reduir al màxim els avançaments, els atletes amb millors nivells sortiran per davant dels

altres de nivell inferior.
9. Durant la competició, en els avançaments i en tota ocasió que els atletes tinguin una distància

inferior als 5 metres hauran de dur posada la mascareta.
10. Quan s’arribi als avituallaments, els participants s’hauran de posar la mascareta, no podran

agafar ni la beguda ni el menjar, hauran d’esperar que el voluntari els hi doni, i s’hauran de
separar de la taula per menjar o beure o llençar a les escombraries les possibles deixalles.

11. El menjar que donarà l’organització serà envasat , o en el cas de fruita, peces senceres.
12. Als avituallament cada atleta haurà de portar el propi got o bidó, sense intercanvi de begudes i

o aliments entre altres atletes.
13. Tota l’organització i voluntaris aniran amb mascareta, i els voluntaris que estiguin en contacte

amb aliments, portaran guants.
14. El personal de l’organització portarà uns pectorals marcats amb la paraula STAFF per tal que

se’ls pugui distingir amb facilitat, i els voluntaris uns pectorals amb la paraula VOLUNTARIS.
15. Els familiars i acompanyants no podran entrar ni a la zona de sortida ni a la zona d’arribada.
16. L’avituallament de la zona d’arribada seguirà les mateixes normes de seguretat i d’higiene que

els avituallaments que hi haurà durant la cursa.
17. Els corredors que pugin al podi ho hauran de fer amb mascareta i hauran de evitar abraçades i

encaixades de mans. Els trofeus i premis vindran lliurats pel personal de la organització amb
mascareta i guants.

18. Els WCs estaran senyalitzats i amb neteja continua, i d’ús exclusiu per als participants a la cursa.

ADAPTACIONS DE LA 
CURSA PER LA COVID-19 



Material Obligatori: 
• Mascareta
• Calçat adequat per a la competició.
• Pantalons curts o llargs (a plaer)
• Samarreta amb manegues o tirants (a plaer)
• Tallavent de dalt amb manegues llargues i a la talla del corredor, no serà 

necessari per  la cursa de 6 km 
• Dorsal (facilitat per l’organització)
• Les  barretes energètiques, gel o altre aliment similar, no són obligatòries però 

en el cas de dur-ne per  a la cursa, cada participant les haurà de marcar 
prèviament amb el número de dorsal. 

Més informació: 
Informació turística 

Oficina de Turisme d’Encamp
Plaça del Consell núm. 1, AD200 Encamp- Principat d'Andorra
(00 376) 731 000
turisme@encamp.ad

ZONES D’APARCAMENT

Informació relacionada amb la cursa: 

trailrunning.andorra@otsosport.com
Instagram: @trailrunning.andorra

Actualitzacions i informació general: 

www.comuencamp.ad

http://www.encamp.ad/descobreix-encamp/planols/planol-encamp
mailto:trailrunning.andorra@otsosport.com
https://www.instagram.com/trailrunning.andorra/
http://www.comuencamp.ad/
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