
 
 
 
BASES ONCOEXTREME 2018 
 
Què és l’OncoExtreme? 
 
L’OncoExtreme és una cursa d’obstacles que es celebrarà el 6 de maig de 2018, organitzada 
pel Club Esportiu Palamós amb l’objectiu de recaptar fons per la Fundació Oncolliga Girona, 
entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer 
i els seus familiars. 
 
La cursa 
 
La cursa es durà a terme a les localitats de Palamós i Mont-ras, tindrà una única distància, de 
8 km aproximadament, i els participants hauran de superar tots els obstacles que es trobin 
dins el circuit, que seran una vintena i de diversa dificultat. 
La sortida i arribada serà a la platja de La Fosca de Palamós. 
 
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.  
 
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. Davant la situació 
econòmica actual, amb un alt índex d’atur, el Club Esportiu Palamós ha decidit fer el pas de 
facilitar la integració social i els beneficis per la salut que l’esport ofereix a joves amb menys 
recursos.  
 
Inscripcions 
 
Cada participant haurà d’abonar una quota per fer front a les despeses organitzatives i el 
donatiu a la Fundació Oncolliga Girona. 

 
Hora de sortida: 09:00 

 

Edat Inscripció A partir del 9 d’abril 

Majors 18 anys 10€ 15€ 

Menors 18 anys 6€ 10€ 

 
 
 
 
 



 
 
 
El límit de participants en aquesta edició serà de 500 atletes.  
 
Les inscripcions es podran realitzar a través de la web de la Fundació Oncolliga Girona.   
 
Bases 
 
Es pot inscriure qualsevol persona major de 10 anys. Els menors d’edat hauran d’anar sempre 
acompanyats d’un adult, i sota la seva responsabilitat.  
 
Durant els controls administratius previs a la sortida, l’organització facilitarà a cada participant 
una polsera i una samarreta identificadora com a participant de la cursa, que el corredor haurà 
de dur en tot moment.  
 
La sortida serà a les 09:00h del 6 de maig de 2018 a la platja de la Fosca (Palamós).  
 
La cursa es tancarà  3 hores després del tret de sortida. 
 
Punts d’avituallament 
 
Hi haurà avituallament durant el recorregut i a l’arribada a la platja de la Fosca.  
 
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.  
 
 
 


