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Presentació 

El KM vertical Casamanya Extrem tindrà lloc el proper dissabte dia 17 de juny. 

El cim del Casamanya, la muntanya més emblemàtica d’Andorra fa que el Casamanya Extrem no sigui 

una cursa més dins del calendari, doncs el repte que ofereix aquesta cursa als corredors no l’ofereix 

ningú més. 

L’atractiu del poble d’Ordino combinat amb el repte de l’ascens vertical del pic de Casamanya, fan del 

Casamanya Extrem una cursa diferenciadora dins del circuit. 

El recorregut “extrem” posa a prova tots els corredors pujant al cim per la pala del Casamanya, amb un 

itinerari poc habitual i alhora excepcional. El repte està servit!! 

 

El Casamanya Extrem 2017 donarà el tret de sortida el dia 17 de juny. Sortirà de la plaça major del 

poble d’Ordino al 10è repic del campanar de l’església, a les 10 hores en punt.  

 

Skyrunner National Series ISF 2017 

Un any més, l’Ecoa proposa per la edició del 2017 una prova emmarcada dins el calendari de les 

Skyrunner Series. El repte que volem assolir és el d’augmentar en nombre de participants, doncs 

Skyrunner Series és un circuit reconegut  internacionalment on participen els millors esportistes 

d’Andorra, França, Espanya i Portugal. 

Aquest circuit portarà un valor afegit a la nostra competició, fent pujar el nivell dels corredors. 

Itinerari i perfil 

Es preveuen tres itineraris, 

Circuit Extrem; per les categories ABSOLUTA (Júniors,  Veterans i Màster (1.999 i anteriors) 

5Km i 1.440m de Desnivell, aquest serà l’itinerari oficial. 

Surt de l’església d’Ordino, al repic de la desena campana, i segueix un camí poc conegut, 

salvatge i directe fins el cim del Casamanya, apte per els més  valents!! 

Circuit Clàssic; per les categories  Infantils (2003,2004,2005) i Cadets (2002,2001,2000) 

 3,5 Km i 760m de Desnivell  

Surt del coll d’Ordino i segueix el camí tradicional fins el cim, però no menys exigent. 

 Mini Extrem; per les categories Alevins (2007,06), i Pre Alevins  (2008,09,010,011, ...) 

  1,7 Km i 229m de Desnivell. Surt del coll d’Ordino i puja fins el Bony de les Neres 



       

  

 

Mapa i desnivells dels itineraris 

Circuits Extrem i Clàssic:  

   

 

 

 

 

 

 

 



       

  

 

 

Circuit Mini Extrem 

 

 

 

Programa 

- 8,30h a 9:45h Recollida de dorsals circuit Extrem, Clàssic i Mini  a la plaça major d’Ordino 

- 9:50h   Breefing de pre-cursa Circuit Extrem davant la línia de sortida 

- 10h    Sortida Circuit Extrem, al repic de la 10na campanada 

- 10.50h   Breefing de pre-cursa circuit Clàssic al Coll d’Ordino 

- 11h    Sortida circuit Clàssic al Coll d’Ordino 

- 11.05h   Sortida del circuit Mini Extrem des del Coll d’Ordino 



       

  

- 11:30h a 13:30h  Avituallament i lliurament de l’obsequi de cursa al coll d’Ordino i transport 

opcional dels participants del coll d’Ordino fins el poble d’Ordino 

- 13,30h   Dinar de germanor a l’esplanada del Coll d’Ordino 

- 14:30 h   Lliurament de premis a l’esplanada del Coll d’Ordino 

*Els acompanyants que es vulguin quedar al dinar hauran d’abonar 13€ per persona, sota reserva de 

plaça mitjançant el formulari d’inscripció. 

 

Inscripcions 

- Online abans del dijous 15 a les 15h 

o web: www.ecoa.ad  

o preu:20€ 

o Preu Mini Extrem 10€ 

o Preu dinar acompanyants 13€ 

o IMPORTANT: un cop tancat el període anunciat, no s’acceptarà cap inscripció 

- Inclou participació a la cursa, obsequi, avituallament  i dinar  

- Inscripció limitada a 300 corredors 

Categories (Circuit Extrem i Clàssic) 

Trofeus per a les següents categories femenines i masculines.  

  Any de naixement 

 INFANTIL: complir els 12,13 o 14 anys l’any en curs 2003, 2004, 2005 

 CADET: complir els 15,16 o 17 anys l’any en curs 2000, 2001, 2002 

 JUNIOR: complir els 18,19 o 20 anys l’any en curs 1997, 1998, 1999 

VETERÀ: entre 40 i 49 anys 1968 - 1977 

MÀSTER: a partir de 50 anys complerts l’any en curs 1967 i anteriors 

 

Categories (Circuit Mini Extrem) 

           Any de naixement 

PRE ALEVÍ:  2008,2009, 2010,2011 

ALEVÍ: complir els 10 o 11 anys l’any en curs 2006, 2007 

 

 

http://www.ecoa.ad/


       

  

 

TROFEU CRÈDIT ANDORRÀ: 

Premis en metàl·lic per els 3 primers classificats de la categ absoluta masculina i femenina (Circuit 

Extrem)  

1r Classificat/a: 300€  2n Classificat/a: 200€  3r Classificat/a: 100€ 

Resultats i classificacions 

Es podran consultar els resultats en directe mitjançant el web: www.topcrono.net i al finalitzar la 

competició trobaràs totes les classificacions del Casamanya Extrem 2017. 

Material obligatori 

Calçat adequat a la competició, dorsal, tallavent de dalt en funció de les condicions meteorològiques. 

Assegurança que cobreixi en cas d’accident. 

Servei de dutxes 

S’ofereix servei de dutxes i guarda roba al Centre Esportiu d’Ordino (CEO). Els corredors que ho desitgin, 

podran deixar la bossa a la zona de sortida i recuperar-la després de la competició al CEO. L’horari 

d’obertura és de les 10 hores a les 14 hores. Per utilitzar aquest servei, s’haurà d’ensenyar el dorsal de 

corredor.        

Copa d’Andorra de Curses de Muntanya 

Els participants que vulguin puntuar a la copa d’Andorra han de tenir una llicència Federativa de 

muntanya.  

 

Veure el reglament de la copa d’Andorra a www.fam.ad   

 

 

*Tots els participants inscrits declaren tenir una assegurança que els cobreixi en cas d’accident. 

 

http://www.topcrono.net/
http://www.fam.ad/

