
 

 

 
FIGOLS 2022 
CURSA VERTICAL I  PARAMUNTANYA 
OPEN INTERNACIONAL 
 
NORMES 
 
PARTICIPANTS: 
-Per participar els pilots hauran d'acreditar estar en possessió de la llicència federativa de 
parapent, i en disposin de l'equip adequat per practicar-lo, parapent, cadira, casc emissora 
i paracaigudes d'emergència. 
-Preinscripcions 10€, enviar un correu a clubparapentpirenaic@gmail.com fent constar 
NOM COGNOMS EDAT NÚMERO DE TELÈFON I NÚMERO DE LLIC ÈNCIA , 
i realitzar l'ingrés al compte del club Parapent Pirenaic ES80 0182 1972 3602 0002 
4414 
Es podran inscriure el mateix dia  a la plaça de l'església de Fígols, preu 15€. 
La sortida serà a les 09:00 hores del dia 03/09/2022 des de la plaça de l'esglesia de 
Fígols. 
Esmorzar popular i recollida de dorsals a partir de les 8:00 h. 
 
RECORREGUT: 
El recorregut està dividit en dos parts.  
 
La primera part- per a tots els participants amb o sense parapent- , és la pujada a peu des 
del poble de Fígols fins a l'envol de Prat per un recorregut senyalitzat on es cronometrarà 
el temps.  
 
La segona part – per els que porten parapent-, consisteix en enlairar-se des de la zona 
habilitada i adreçar-se a l'aterratge oficial del centre de vol Parapent Organyà on hauran 
d'aproximar-se el màxim a una diana, aquesta part no serà cronometrada, sinó que es 
valorarà la precisió. 
 
ENVOL: 
L'ordre d'enlairament serà aleatori. 
La organització es reserva el dret de tancar l'envol si es considera que les condicions 
meteorològiques poden representar un perill pels participants. 
En cas de tancar l'envol, es donarà per finalitzada la prova i es prendrà el temps d'arribada 
a l'envol. 
 
 
 
 
 
 



 

 

META: 
Per els que no porten parapent serà l'envol de Prat. 
Per els que porten parapent la meta serà a l'aterratge del Centre de vol Parapent Organyà 
del costat del riu Segre on hi haurà una diana i puntuarà la precisió del pilot, es 
penalitzarà amb 10 minuts aterrar entre el primer cercle i el segon. 15 minuts fora del 
segon cercle però dins del camp. I 20minuts aterrar fora del camp oficial. 
 
EQUIP DE VOL: 
L'equip de vol necessari per poder participar a la prova serà el parapent, cadira, 
paracaigudes d'emergència, casc i radio. El pilot haurà de portar l'equip complert durant 
tot el recorregut. 
 
 
 
ENTREGA DE PREMIS I VERMUT DE FESTA MAJOR 
A les 12:00 h. A la plaça de l’Esglesia de Figols. 
 


