
BASES ONCOEXTREME 2020 
 
Que és OncoExtreme? 
 
OncoExtreme és una cursa d’obstacles que es celebrarà el 3 de maig de 
2020, organitzada pel Club Esportiu Palamós amb un gran objectiu: Recaptar 
fons per la Fundació Oncolliga Girona, amb la finalitat de millorar la qualitat 
de vida dels malalts de càncer. 
 
Organització 
 
El Club Esportiu Palamós es fa fundar el 22 d’abril de 1988 com a entitat 
sense ànim de lucre amb l’objectiu de formar joves esportistes en la disciplina 
del basquetbol.  
 
Objectiu 
 
L’objectiu principal és recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts 
de càncers i els seus familiars dins els programes de la Fundació Oncolliga 
Girona ( per exemple: serveis de fisioterapeutes, drenatge limfàtic, serveis 
psicològics, material ortopèdic...) amb la supervisió del Comitè tècnic de 
l’entitat.  
 
Beneficis 

 
Els beneficis de la cursa es destinaran de la següent forma: 
 

- 80% destinats a la Fundació Oncolliga de Girona 
- 20% destinats a les despeses de la OncoExtreme 2021 

 
La cursa 
 
La cursa es durà a terme a la localitat de Palamós. Constarà d’un circuit 
circular, amb un recorregut de 7,5 a 8 km aproximadament, amb sortida i 
arribada a la platja de St. Esteve de la Fosca, de Palamós, i s’hauran de 
superar, al llarg del recorregut, diferents d’obstacles, de diversa dificultat.  
 
Categories 
 
Els participants hauran d’inscriure’s en una de les diferents categories 
existents, per tal de participar a la cursa: 
 

- Individual 
- Colla: format per grups de més de 3 fins a 10 corredors. 
 

Les colles s’hauran d’inscriure amb un nom d’equip, el qual no podrà ser 
ofensiu, ni infringir la llei de l’esport. 
 
 



Inscripcions 
 
Cada participant haurà d’inscriure’s en una de les 2 categories existents,  i 
abonar una quota per fer front a les despeses organitzatives i el donatiu a la 
Fundació Oncolliga Girona. 
 
 Preu unitat d’inscripció per cada participant.  

 
                                                    Individual 

 Fins el 29 de març A partir del 30 de març 

Preu 11,00 € 22,00 € 

 
Grup A: 3 o 4 persones 

 Fins el 29 de març A partir del 30 de març 

Preu 10,50 € 21,00 € 

 
Grup B: 5, 6 o 7 persones 

 Fins el 29 de març A partir del 30 de març 

Preu 10,00 € 20,00 € 

 
Grup C: 8, 9 o 10 persones 

 Fins el 29 de març A partir del 30 de març 

Preu 9,50 € 19,00 € 

 
El límit de participants en aquesta edició serà de 1.000 atletes.  
 
Inscripcions Online: 

- Les inscripcions es podran realitzar a través de la web de la Fundació 
Oncolliga Girona fins al 26 d’abril de 2020. 
 

Inscripcions Presencial: 
- En el cas que quedin places disponibles, el 2 de maig de 2020 es 

podran realitzar inscripcions al punt de control situat a la platja de St. 
Esteve de la Fosca, de Palamós.  

 
Menors d’edat: 

- Es pot inscriure qualsevol persona major de 10 anys (nascuts abans 
del 03/05/2010). Els menors de 10 a 16 anys d’edat hauran d’anar 
sempre acompanyats d’un adult, i sota la seva responsabilitat, tal i com 
indica el reglament de la cursa. 

 
El dia de la cursa, el 3 de maig de 2020, NO ES PODRAN FORMALITZAR 
INSCRIPCIONS  
 
 
Devolucions de l’import de les inscripcions 
 
En el cas que un corredor inscrit en la OncoExtreme 2020 no pugui participar 
en l’esmentada edició de la cursa, NO es formalitzarà la devolució de l’import 
de la inscripció, i aquest es considerà com a part del donatiu a la Fundació 
Oncolliga de Girona i per fer front a les despeses organitzatives de la cursa.  



Identificacions – Punt de Control 
 
Durant els controls administratius previs a la sortida, l’organització facilitarà a 
cada participant una polsera, amb el dorsal i una samarreta* identificadora 
com a participant de la cursa, que el corredor haurà de dur en tot moment. 
 
*(La talla de la samarreta dependrà de les existències i no es podran canviar la talla)  

 
Dorsals 
 
Els participants podran recollir els seus dorsals en el punt de control 
d’inscripcions situat en la platja de St. Esteve de la Fosca, a partir del 
dissabte 2 de maig de 2020, i també, el mateix dia de la cursa, el 3 de maig 
de 2020, a partir de les 08:00 hores.  
 
El dissabte 2 de maig de 2020, qualsevol participant a la cursa podrà recollir 
els dorsals d’altres participants, sempre i quan, presenti el resguard 
d’inscripció d’aquests corredors, que no han pogut recollir-lo, al punt de 
control.  
 
Sortides 
 

Categories Dorsals Hora sortida 

Individual 1-250 09:00 

Colles 251-500 09:15 

Colles 501-750 09:30 

Colles 751-1.000 09:45 

 
Es recomana arriba 1 hora abans de la sortida per passar pels punts de 
control.  
 
Tancament dels camps d’obstacles 
 
Els diferents camps d’obstacles es tancaran a les següents hores: 
 

- Camp A: a les 10:20 hores  
- Camp B: a les 11:00 hores 
- Camp C: a les 11:50 hores 
- Camp D: a les 12:00 hores  
- Camp E: a les 12:45 hores 

 
Premis i Obsequis 
 
Al ser una cursa de caire benèfic, tot i ser una cursa cronometrada, no 
s’atorgaran premis pels guanyadors. És un repte personal de cada participant 
i una acció solidària. S’obsequiarà a tots els participants amb un detall de 
record i agraïment. Només s’obsequiarà, als guanyadors de les diferents 
categories, amb un trofeu commemoratiu, els quals es lliuraran a les 13:00 
hores.  
 



   Categories: 

 A la millor corredora,  

 Al millor corredor, 

 A la millor colla.  
 
 
 
 
Classificacions 
 
En la classificació de les colles, tots els membres del grup han de passar per 
l’arc d’arribada al mateix temps.  
 
Punts d’avituallament 
 
Al llarg del recorregut hi haurà dos punts d’avituallament, i un tercer a 
l’arribada.  
 
 


