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Travessa Pas de la Casa 
REGLAMENT DE LA CURSA 

 
ORGANITZACIÓ 

Pas de l’Esport organitza la Travessa Pas de la Casa amb el suport d'Andorra. 
 

DEFINICIÓ DE LES CURSES 

La Travessa Pas de la Casa és un esdeveniment que inclou diverses curses que passen per les 
rutes de senderisme d'Andorra. Cada esdeveniment es duu a terme en una sola etapa, al ritme de 
cada corredor i dins d'un límit de temps. 
 

CATEGORIA 10K 

• 10K: al voltant de 9,7 km i uns 610 metres de desnivell, comença des del poble del Pas de la 
Casa. El temps de tall per acabar és de 3 hores 30 minuts. 

CATEGORIA 6K 

• 6K: al voltant de 6,3 km i uns 505 metres de desnivell, comença des del poble del Pas de la Casa. 
El temps de tall per acabar és de 3 hores. 

CATEGORIA 3K 

• 3K: al voltant de 3 km i uns 155 metres de desnivell, part del poble del Pas de la Casa. El temps 
de tall per acabar és de 2 hores 30 minuts. 
 

COMPROMÍS DEL CORREDOR 

Per participar en la Travessa Pas de la Casa és essencial: 

• Ser completament conscient de la durada i dificultat de l'esdeveniment i estar adequadament 
preparat per a això. 

• Haver adquirit, abans de la cursa, una comprensió real de l'autonomia personal a la 
muntanya/terreny que permeti la gestió dels possibles problemes trobats durant aquest tipus 
d'esdeveniments, en particular: 

• Capacitat per enfrontar, sense ajuda externa, condicions climàtiques canviants en altitud 
(vent, fred, boira, pluja o neu). 

• Capacitat per manejar, fins i tot quan un està aïllat, problemes físics o mentals derivats 
d'una fatiga, problemes digestius, dolors musculars o articulars, petites ferides, etc. 

• Conscient que el paper de l'organització no és ajudar un corredor a gestionar aquests 
problemes. 

• Conscients que per a una activitat d'aquest tipus a la muntanya, la seguretat depèn de 
la capacitat del corredor per adaptar-se als problemes trobats o previstos. 

• Informar i educar els seguidors del corredor envers el respecte de la natura, les persones 
i les regulacions de la cursa. 
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SEMI-AUTONOMIA / AUTOSUFICIÈNCIA 

S'espera que els participants demostrin els principis de semi-autonomia/autosuficiència. Han d'estar 
preparats per transportar els seus propis líquids, aliments i equip (inclòs l'equip d'inclemències del 
temps) entre els punts d'avituallament. Els participants també hi han d'estar preparats, dins de les 
pautes de seguretat del curs, per manejar condicions adverses o canviants. Aquest principi 
d'autosuficiència implica les regles següents: 

1. Al llarg de tota la cursa cada corredor haurà de portar amb si tot l'equipament obligatori. Aquest 
equip es portarà en una motxilla i no es pot canviar al llarg de la ruta de la cursa. 

2. Els punts d'avituallament proporcionen begudes i aliments per ser consumits al lloc. 
L'organitzador de la cursa només proporciona aigua sense gas i beguda esportiva / electrolítica per 
omplir ampolles d'aigua o packs d'hidratació. El corredor ha de tenir cura d'assegurar-se que té, en 
sortir de cada lloc d'ajuda, la quantitat adequada de beguda i menjar per mantenir-los en marxa fins 
al següent lloc d'ajuda. 

3. Està prohibit acompanyar o ser acompanyat al llarg de qualsevol part del recorregut de la cursa 
per una persona no inscrita en la cursa. Els corredors no poden participar amb un gos o qualsevol 
altre animal, inclosos els animals de servei. 

4. Un participant que accepta ser acompanyat fora de les zones designades viola el principi 
d'autosuficiència. Els comissaris de cursa, testimonis d'aquesta violació, estan autoritzats a 
penalitzar el participant per fer complir les regles. 

 

MATERIAL 

Per garantir la seva seguretat, cada participant ha de portar amb si tots els elements enumerats en 
la llista de material obligatoris (vegeu més avall) i han de portar tot l'equip amb ells durant la durada 
de la cursa, fins i tot si el corredor no l'està utilitzant. 

El kit de "clima fred" és part del material obligatori. 

D'acord amb les condicions climàtiques, l'organització de la cursa podria requerir el kit addicional i 
informar cada participant abans de la sortida. 

Durant la cursa es realitzaran controls organitzats i/o aleatoris del material. S'aplicarà una sanció 
de fins a la desqualificació que inclogui els corredors que no tinguin tot el material obligatori amb 
ells (vegeu PENALITZACIONS). 

Tingui en compte: els articles inclosos en la llista de verificació de material obligatori són les peces 
bàsiques de material que cada corredor ha de portar amb si. És important no triar la roba més 
lleugera possible. En el seu lloc, els corredors han de tenir en compte que la roba proporcioni una 
protecció adequada a les muntanyes / terreny durant tota la prova pensant amb les males 
condicions climàtiques, inclòs el fred, el vent, les fortes precipitacions i la neu. 
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LLISTA DE VERIFICACIÓ OBLIGATÒRIA DE MATERIAL 

 

ARTICLE DESCRIPCIÓ 10 k 6 k 3 k 

Reserva d'aigua 
(omplin sortint de 

l'avituallament i de la 
línia de sortida) 

Ampolles d'aigua o bidons de Trail amb 
capacitat per transportar 1 i 0,50 litres d'aigua 

 
1 L 0.5 L 0.5 L 

Got (Per raons de 
sostenibilitat, no n'hi 

haurà cap en els 
avituallaments) 

Cada corredor haurà de portar el seu got O O O 

Jaqueta impermeable 
amb caputxa a prova 

d'aigua 

La jaqueta haurà de tenir una caputxa integrada 
o fixada a la jaqueta pel sistema original 

dissenyat a tal efecte pel fabricant. 
 

La jaqueta ha de ser impermeable 
 

Els ponxos de plàstic per a la pluja, les jaquetes 
de vent NO són adequades. 

O O O 

Reserva alimentària Recomanació de 800 kcal (2 
gels o 2 barres elèctriques) A A  

Protecció tèrmica del 
cap que cobreix 

les orelles (tubular 
autoritzat) 

Gorro, passamuntanyes o Braga de coll 
 O O A 

Telèfon mòbil amb 
bateria completament 

carregada (què 
funciona a Andorra) 

 

Ha de tenir una targeta SIM que es pugui 
connectar a la Xarxa Cel·lular d'Andorra. 

També asseguri's que el seu telèfon estigui 
completament carregat i que la bateria duri tot el 

seu temps de cursa. 
 

Cada corredor ha de guardar els números de 
seguretat de l'organització, no emmascarar / 
bloquejar el seu número i no oblidi anar-se'n 

amb la bateria completament carregada. 

O O O 

Calçats Adequat a la competició. O O O 

Pals 
 

Si tries prendre pals, és per 
la durada de la cursa. 

 
Està prohibit arrencar sense 

bastons i recuperar-los 
durant la cursa. 

A A A 

Tallavent De dalt amb mànegues llargues i a la talla del 
corredor O O O 

 

O Obligatori 
A Aconsellable 
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Kit de clima fred (pot ser requerit per l'organització, depenent de les condicions climàtiques) 

• 3a capa càlida (capa intermèdia entre la 2a capa i la jaqueta impermeable) 

• Recomanació: plomo o jaqueta de plomes compressible 

• Sabatilles de Trail running resistents a l'aigua i tancades (excloses les sabatilles minimalistes o 
ultralleugeres). 

 

Totes les peces de vestir s'han d'ajustar al corredor, de mida, i no s'han d'alterar de cap manera 
després de sortir de la fàbrica. 

El material obligatori s'ha de portar en una motxilla de Trail durant tota la cursa. 

Altres equips recomanats (inclosos, entre d'altres): 

• Roba d'abrigar de recanvi, essencial en cas de clima fred i plujós o en cas de lesions; 

• Bastons en cas de pluja o neu per a la seva seguretat en terreny relliscós; 

• Vaselina o crema anti calent; 

• Disposa almenys de 20 euros en efectiu (per si de cas...); 

• Got reutilitzable; 

• Rellotge GPS; 

• Ganivet o tisores per tallar embenatge elàstic; 

• Steri-Strep adhesiu d'emergència. 

 

Música: Escoltar música amb auriculars o qualsevol altre dispositiu electrònic no està permès per 
raons de seguretat. 

NOTA: D'acord amb els criteris de jaqueta anteriors, el corredor ha de jutjar si la seva jaqueta 
compleix amb les regulacions i és adequada per a les inclemències del temps a les muntanyes / 
terreny on és dur la prova. No obstant això, durant una revisió de material, prevaldrà l'opinió del 
director de cursa sobre l'assumpte. 

 

DORSALS 

Els dorsals es lliuren a cada corredor amb una prèvia presentació de: 

• Una identificació vàlida amb foto 

El dorsal s'ha de portar al pit o l'estómac en tot moment i ha de romandre completament visible 
durant tota la cursa. Sempre s'ha de col·locar damunt de tota la roba i no s'ha de col·locar en una 
cama o a la motxilla. Els logos dels patrocinadors no han de ser alterats o ocultats. El dorsal és 
l'acreditació per accedir als avituallaments, punts mèdics, zones de lliurament d'equipatge o 
recollida. El dorsal només es retira si el corredor es nega a complir amb les instruccions del director 
de cursa. Si el corredor es retira de la cursa, el dorsal es talla i es desactiva. 
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AVITUALLAMENTS 

Al llarg de la ruta de la cursa, hi ha punts on els corredors reben aliments i begudes. 

Els avituallaments subministren begudes i aliments per al seu consum dins dels avituallaments. 
L'organització subministra aigua sense gas i beguda esportiva per omplir les ampolles d'aigua 
obligatòries / bidons d'hidratació i gots personals. El corredor s'ha d'assegurar, en sortir de 
l'avituallament, que disposa de la quantitat necessària d'aliments i begudes per mantenir-los en 
marxa fins al següent avituallament. 

Per entrar als avituallaments, els corredors hauran de portar el seu dorsal. 

La guia de l'atleta i les pàgines rellevants al nostre lloc web proporcionen una llista completa dels 
punts d'avituallaments i quin tipus d'aliments / begudes poden trobar els corredors allà. 

 

PUNTS DE CONTROL 

Els corredors són revisats a la seva arribada a un punt d'avituallaments i en alguns punts de 
seguretat al llarg del recorregut. S'estableixen punts de control inesperats al llarg de la ruta. La seva 
ubicació no serà publicada. Tot participant que no passi per aquests punts, serà sancionant (vegeu 
PENALITZACIONS). 

 

MARCATGE DE CAMÍ 

El marcatge del camí es farà amb banderoles de color verd, groc i vermell a més de cintes.  

ADVERTÈNCIA: si no pot veure cap marcador de camí, retrocedeixi! 

Atès que respectem el medi ambient, no utilitzem cap pintura en els senders. 

 

SEGURETAT I ASSISTÈNCIA MÈDICA 

L’estació mèdica està destinada a ajudar qualsevol corredor que necessiti assistència mèdica i 
proporcionar les primeres cures. Els trobareu a la zona de sortida i arribada.  

Els corredors han de donar assistència a qualsevol persona en perill i alertar el centre de control. 

Si un corredor no pot trucar al centre de control, i només si es tracta d'una emergència absoluta, 
els corredors poden trucar directament a un dels serveis de seguretat nacional (especialment si 
està creuant una àrea on només són possibles trucades d'emergència): 112 

Una sèrie d'esdeveniments inesperats, inclosos els esdeveniments climàtics inclements, podrien 
fer que esperi ajuda més de l'esperat. Per tant, la seva seguretat depèn de la qualitat dels articles 
que ha posat a la seva motxilla. Tot el personal designat per la direcció de cursa pot: 

• Eliminar qualsevol participant que es consideri incapaç de continuar l'esdeveniment; 

• Exigir a qualsevol competidor que usi qualsevol element del material obligatori; 

• Evacuar qualsevol corredor que es consideri en perill; 

• Referir als corredors al centre d'atenció més apropiat. 
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Un corredor que és tractat per un metge o contactat pel personal de recerca i rescat se sotmetrà a 
l'autoritat del professional i accepta acceptar les seves decisions. 

Si l'estat de salut d'un corredor justifica el tractament per degoteig intravenós, el corredor es retirarà 
obligatòriament de la cursa. 

Hi ha un centre mèdic al Pas de la Casa disponible per a corredors amb problemes mèdics greus. 
L'atenció de confort es basa en la decisió del personal mèdic dins dels límits de l'atenció disponible. 

Els corredors han de romandre en el camí marcat. 

Tots els corredors que voluntàriament s'aventuren fora del recorregut marcat ja no estan sota la 
responsabilitat de l'organització. 

 

TEMPS LÍMIT 

El temps límit per acabar cada cursa és: 

• 10K: 3 hores i 30 minuts; 

• 6K: 3 hores; 

• 3K: 2 hores i 30 minuts. 

Pot trobar el límit de temps (temps de tall) per sortir dels principals punts d'avituallament al lloc web 
de l'esdeveniment i a la Guia del corredor. En cas de qualsevol canvi els nous horaris de tall 
s'anunciaran al brífing abans de la sortida. 

Els temps de tall es calculen per permetre als participants arribar a la meta dins del límit de temps. 

Els corredors que s'han retirat de la cursa estan sota la seva pròpia responsabilitat i ja no són 
recolzats per l'organitzador de la cursa. Es recomana encaridament que qualsevol corredor retirat 
sigui transportat de retorn a la línia de meta pel transport de cursa ofert. 

 

ABANDONAMENT I REPATRIACIÓ 

Excepte en cas de lesió, un corredor que desitja retirar-se de la cursa ho ha de fer només en un 
punt de repatriació. Hi han d'informar la persona responsable del punt i informar el centre de control. 

Si un corredor desitja retirar-se mentre està en la ruta entre dos punts de control, ha d'arribar al 
punt de control més proper on ha d'informar de la seva retirada. Els corredors que es retirin hauran 
de conservar el seu dorsal perquè és el passi per accedir a àpats. 

La repatriació funciona de la manera següent: 

• Hi haurà llançadores disponibles al Port d'Envalira, Costa Rodona i Jardí de Neu; 

• Els corredors que abandonin en qualsevol altre avituallament o punt de control, però l'estat de 
salut dels quals no els obligui a ser evacuats hauran de tornar al més aviat possible i pels seus 
propis mitjans al punt de repatriació més proper. 

• Pel que fa als avituallaments o punts de seguretat accessibles en cotxe o 4x4: 

Després del tancament de l'estació d'ajuda / punts de seguretat, l'organització podria repatriar 
qualsevol corredor que hagi abandonat i encara no hagi sortit de l'estació d'ajuda. 
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En cas que les males condicions meteorològiques justifiquin l'aturada parcial o total de la cursa, 
l'organització s'assegurarà que tots els corredors siguin transportats al més aviat possible. 

 

FINISH LINE 

Quan un corredor acabi la cursa, rebrà la medalla del finisher. 

Els finishers tindran accés a un avituallament final situat al costat de la zona finisher. 

 

CLASSIFICACIÓ 

Per a cada cursa, hi ha una classificació general - homes i dones - i una classificació de categoria 
d'edat - homes i dones - (vegeu més avall més detalls per a cada categoria). 

• Aleví: que tinguin entre 5 i 11 anys complerts en l’any en curs; 
• Juvenil: que tinguin entre 12 i 18 anys complerts en l’any en curs; 
• O19 Absoluta: a partir de 19 anys complerts en l’any en curs. 

 

PREMIS 

Els premis són els que trobareu a continuació. Si el corredor no accepta el premi, l'organització en 
CAP CAS EL CONVERTIRÀ EN METÀL·LIC. 

 

O19 ABSOLUTA JUVENIL ALEVÍ

1 classificat 1 targeta regal de 150 € Raquetes de neu a Grau Roig 
1 Sopar o Dinar al 

restaurant Kathmandu

2 classificat
1 Sopar o Dinar al restaurant 

Husky
1 Tanda de kàrting 1 buff de la marca NWPD

3 classificat 2 nits en apartaments turístics
2 baixades en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lot de mel

1 classificat 1 targeta regal de 150 € Raquetes de neu a Grau Roig 
1 Sopar o Dinar al 

restaurant Kathmandu

2 classificat
1 Sopar o Dinar al restaurant 

Husky
1 Tanda de kàrting 1 buff de la marca NWPD

3 classificat 2 nits en apartaments turístics
2 baixades en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lot de mel

1 classificat 1 Top class
Raquetes de neu + moto de 

neu 30' a Grau Roig
1 Sopar o Dinar al 

restaurant Kathmandu

2 classificat 3 entrades dobles a Caldea 1 Tanda de kàrting 1 buff de la marca NWPD

3 classificat 2 nits en apartaments turístics
2 baixades en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lot de mel

1 classificat 1 Top class
Raquetes de neu + moto de 

neu 30' a Grau Roig
1 Sopar o Dinar al 

restaurant Kathmandu

2 classificat 3 entrades dobles a Caldea 1 Tanda de kàrting 1 buff de la marca NWPD

3 classificat 2 nits en apartaments turístics
2 baixades en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lot de mel

1 classificat 1 Experiència Epic
Raquetes de neu + moto de 

neu 60' a Grau Roig
1 Sopar o Dinar al 

restaurant Kathmandu

2 classificat 1 Lot de Gala Perfumeries 1 Tanda de kàrting 1 buff de la marca NWPD

3 classificat
1 setmana en apartaments 

turístics
2 baixades en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lot de mel

1 classificat 1 Experiència Epic
Raquetes de neu + moto de 

neu 60' a Grau Roig
1 Sopar o Dinar al 

restaurant Kathmandu

2 classificat 1 Lot de Gala Perfumeries 1 Tanda de kàrting 1 buff de la marca NWPD

3 classificat
1 setmana en apartaments 

turístics
2 baixades en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lot de mel

Medalla 
+ Trofeu

Medalla 
+ Trofeu

Antenes

Masculí

Femení

Medalla 
+ Trofeu

Medalla 
+ Trofeu

CATEGORIES

Estany

Directa

Masculí

Femení

Medalla 
+ Trofeu

Medalla 
+ Trofeu

Masculí

Femení



REGULACIÓ DE LA CURSA 2023 – TRAVESSA PAS DE LA CASA 

SANCIONS: PENALITZACIONS DE TEMPS I INHABILITACIÓ 

 

Penalitats: 

 

 

 
 

Desqualificació amb possible sanció: 

Incorre en el següent, suposarà la desqualificació immediata del corredor i podria suposar una 
sanció disciplinària: 

• Provocar un incident esportiu (agressió o insults greus) a un competidor, o a un membre de 
l’organització o del jurat; 

• Provocar un accident de forma voluntària; 

• Donar positiu en el control de dopatge. 

Les possibles sancions s’hauran de tractar amb el comitè de disciplina. 

 

QUEIXES / PROTESTES 

Qualsevol queixa s'ha d'enviar per correu electrònic, dins dels 10 dies posteriors al final de 
l'esdeveniment. 
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CONDICIONS EXCEPCIONALS 

En cas de ser necessari, l'organització es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els 
recorreguts, horaris d'inici, horaris de tall, la posició dels avituallaments i qualsevol altre aspecte 
relacionat amb el bon desenvolupament dels esdeveniments. 

En cas de força major, males condicions meteorològiques o qualsevol altra circumstància que posi 
en perill la seguretat dels participants, l'organització es reserva el dret a: 

• Posposar l'inici de la cursa 

• Modificar els temps de tall 

• Canviar la data d'inici 

• Adaptar el recorregut de la cursa 

• Cancel·lar la cursa 

• Aturar temporalment la cursa 

• Aturar la cursa en curs 

Si es cancel·la una cursa o si l'esdeveniment necessita ser modificat (per exemple, una o més 
carreres han de ser cancel·lades), per qualsevol motiu fora del control de l'organització, més de 30 
dies abans de la sortida, els corredors rebran una comunicació amb diferents opcions per gestionar 
la seva inscripció. 

 

REEMBORSAMENT DE LA INSCRIPCIÓ 

En cas de ser necessari, l'organització pot cancel·lar l'esdeveniment. Aquesta decisió no la 
prendran només l'organització, sinó que hi ha tot un conjunt d'actors que poden aconsellar i/o 
cancel·lar l'esdeveniment. 

Tot corredor pot anul·lar la seva participació en l'esdeveniment. 

En ambdós casos, hi haurà un reemborsament de la inscripció: 

 
 

ASSEGURANÇA 

Responsabilitat civil 

L'organització contracta una assegurança a tercers durant la durada de l'esdeveniment. Aquesta 
assegurança de responsabilitat civil garanteix les conseqüències econòmiques de la seva 
responsabilitat, la de l'Staff i la dels participants. 

Retorn del 75% del preu de la inscripció entre 6r i 3r mes abans la prova*

Retorn del 50% del preu de la inscripció entre 3r i 1r mes abans la prova*

Retorn del 25% del preu de la inscripció a partir de l'11/07/2023*

Es retornarà a tots els participants que ho demanin el 40% del preu de la inscripció*

Es donarà l'opció de guardar la inscripció per la següent edició*

Percentatge de reemborsament segons 
moment de cancel·lació de participació 

dels corredors:

Percentatge de reemborsament en cas 
d'anul·lació de cursa:

*Tots els participants que vulguin guardar el dorsal per la següent edició o el seu reemborsament hauran de fer la petició via 
correu electrònic a info.travessapasdelacasa.com i seguidament omplir un formulari.

REEMBORSAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
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CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ 

Si us plau, llegeix atentament la guia del corredor disponible al nostre lloc web.  

Si necessites més informació, posa’t en contacte amb el nostre personal: 

Info.travessapasdelacasa@gmail.com 

Gaudeix de la cursa! 

 


