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Organització
The IRONMAN Group i IRONMAN Spain, organitzen la 21 Ports Andorra® amb el
recolzament institucional del Govern Andorrà i el Comú d’Andorra la Vella.

Definició
La 21 PORTS D’ANDORRA ® és un esdeveniment format per tres etapes de ciclisme de
carretera d’alta muntanya que es desenvoluparà exclusivament al Principat d’Andorra. Les
tres etapes sumen 300km i un desnivell de 8380m. L’edició del 2021 es celebrarà els dies
24, 25 i 26 de juny de 2021. Les etapes seran les següents: Es una prova oberta a tots els
ciclistes federats i no federats de més de 18 anys.
Les regles següents regirant tot l’esdeveniment i estaran en vigor per garantir un entorn
segur i just per tots els participants. És responsabilitat dels participants familiaritzar-se
amb elles i garantir-ne el compliment.

Exempció de responsabilitat
Cada participant reconeix que participar en una prova de diversos dies de ciclisme de
carretera requereix un nivell mínim d’entrenament i una bona forma física per participarhi.
Cada participant es fa responsable dels possibles riscos relacionats amb l’esdeveniment,
inclosos, entre d’altres, accidents amb altres participants i males condicions
meteorològiques.

Inscripcions
La recollida dels dorsals es realitzarà en el Parc Central d’Andorra la Vella.
- Dimarts 22 de juny 09:00h a 19:00h.
- Dimecres 23 de juny 09:00h a 14:00h.
Per recollir el dorsal ÉS OBLIGATORI presentar el Document d’Identitat o passaport i la
llicència de Ciclisme en el cas que no s'hagi subscrit l'assegurança proposada per
l'organització.
Per participar és obligatori estar en possessió de la corresponent llicència de ciclisme
Federació de Ciclisme d’Andorra o homologada per la UCI i amb cobertura a Andorra, o
subscriure l'assegurança proporcionada per l'organització. L’assegurança dona
cobertura mèdica a les lesions físiques sofertes pel participant, no estant coberts els
danys materials de la bicicleta ni complements.
La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc del participant. El
participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la
prova.
La inscripció és personal i intransferible i suposa l'acceptació de tots els articles del
present reglament .La inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots

els articles del present reglament, així com les condicions de compra. Tots els preus
figuren al formulari d’inscripció de la web, pàgina oficial de l’esdeveniment i es podrà
tramitar mitjançat la pròpia plataforma d’inscripció.
L’Organització es reserva el dret de modificar o decidir sobre qualsevol imprevist que no
estigui recollit en el reglament.

Condicions de la cursa
Recorregut
- Etapa 1: 106 kms, +2900m desnivell.
Andorra La Vella-Encamp- Collada de Beixalís ( 1a Cat 1796m)-Ordino- La Coma de
Arcalís ( 1a Cat 2229m)- Ordino-Massana-Coll de Cabús ( 1a Cat 2302m)-MassanaAndorra La Vella.
- Etapa 2: 106 km, +3100m desnivell.
Andorra La Vella-Ordino- Coll de ordino ( 1a Cat 1980m)- Canillo-Sant Julià de Lòria- Coll
de La Peguera ( 1a Cat 1821m)- Sant Julià de Lòria- Coll de la Gallina ( Cat Especial
1910m)-Andorra La Vella.
- Etapa 3: 88 km, +2380m desnivell.
Andorra La Vella-Port d’Envalira (Cat. especial 2400m) - Encamp- Port dels Cortals de
Encamp (1a cat 2083m) - Llac d’Engolasters-La Comella ( 2a. cat 1347m) - Andorra La
Vella.
El recorregut serà degudament indicat amb senyals.
Aquestes etapes es desenvoluparan en tot moment per carreteres obertes al trànsit rodat,
el que significa que tot participant haurà d'extremar les precaucions durant tot el
recorregut, respectant sempre el codi de circulació.
Qualsevol participant que s’allunyi voluntàriament del recorregut marcat ho fa sota la seva
responsabilitat i deixa d’estar sota la responsabilitat de l’organització.
En cas de força major, l’organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o
modificar els recorreguts, avituallaments i/o horaris. Si les proves s’haguessin de parar en
un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons el temps d’arribada en
l’últim punt de control fixat.

Talls horaris
Per tal de garantir el nivell d’exigència de la prova esportiva hi haurà un temps màxim per
completar cada Etapa. En el cas d’arribar fora de temps en una etapa es podrà seguir la
següent fora de competició.

Categories
Elit/ Sub23
Master 30
Master 40
Master 50
Master 60

Maillots
Maillot Blanc sub-23
Maillot de la muntanya
Maillot de líder general

Avituallaments
Al llarg dels recorreguts hi haurà diversos punts d’avituallament, aquests estaran situats a
dalt dels ports per avituallar-se i abrigar-se si fos necessari per la baixada. Estaran marcats
en els mapes del circuit i tots els participants sabran a quins kilòmetres estan ubicats.
ETAPA 1
- Km 13 ( Collada de Beixalís) Avituallament líquid (aigua, isotònic, beguda Cola) i sòlid
( gels i barretes energètiques, fruita i fruits secs ).
- Km 40,5 ( Port de la Coma de Arcalís) Avituallament líquid (aigua, isotònic, beguda
Cola) i sòlid ( gels i barretes energètiques, fruita i fruits secs ).
- Km 79 ( Coll de Cabús) Avituallament líquid (aigua, isotònic, beguda Cola) i sòlid ( gels
i barretes energètiques, fruita i fruits secs ).
ETAPA 2
- Km 19,5 ( Coll de Ordino ) Avituallament líquid (aigua, isotònic, beguda Cola) i sòlid (
gels i barretes energètiques, fruita i fruits secs ).
- Km 59 ( Coll de la Peguera) Avituallament líquid (aigua, isotònic, beguda Cola) i sòlid (
gels i barretes energètiques, fruita i fruits secs ).

- Km 85,5 ( Coll de la Gallina) Avituallament líquid (aigua, isotònic, beguda Cola) i sòlid (
gels i barretes energètiques, fruita i fruits secs ).

ETAPA 3
- Km 29 ( Port d’Envalira ) Avituallament líquid (aigua, isotònic, beguda Cola) i sòlid (
gels i barretes energètiques, fruita i fruits secs ).
- Km 63,5 ( Port dels Cortals de Encamp) Avituallament líquid (aigua, isotònic, beguda
Cola) i sòlid ( gels i barretes energètiques, fruita i fruits secs ).

Dorsals i pulsera identificativa
Els participants estan obligats a portar el seu dorsal identificatiu en tot el transcurs de la
cursa.
Els dorsals hauran d’estar visibles en tot moment, no està permès doblegar-los, tallar-los,
tapar-los ni modificar-los. Aquestes accions es penalitzaran amb la desqualificació de la
competició.
No es podrà cedir el seu dorsal o fer cap canvi de nom en la inscripció.
La pulsera identificativa de participant que haurà de mantenir posada durant tot la marxa,
per fer ús del servei mecànic, servei mèdic, avituallaments, i accés al recinte exclusiu de
participants de la zona d'arribada.

Material obligatori
- L’ús del casc és obligatori. Ha d’estar homologat.
- Una peça de roba impermeable per tapar-se durant les etapes.
- Un telèfon mòbil amb la bateria totalment carregada.
- Un kit basic d’eines, així com productes per el canvi o reparació de càmeres.

La bicicleta
- La bicicleta ha de ser de carretera i ha d’estar en bon estat. Aconsellem portar llum
posterior, No es permet la participació amb bicicletes elèctriques, de muntanya ni gravel.
- Al començament de la cursa les bicicletes han de funcionar correctament i els
participants són els responsables del seu estat. Hi ha servei mecànic a cada finalització
d’etapa.

- L’organització es responsable de les bicicletes només en el moment en que estan al bike
Park. Fora d’aquest espai el participant té la responsabilitat exclusiva de la seva bicicleta i
l’organització s’eximeix de la responsabilitat davant la pèrdua o robatori d’aquesta.
L’organització posarà a disposició 2 vehicles d’assistència en cada etapa per tal d’oferir un
servei mecànic i d’assistència als participants, en el cas de canviar material, se l’hi agafarà
el número de dorsal perquè el participant un cop finalitzada l’etapa passi a retornar el
material o abonar en el cas que sigui necessari. Si el participant no compleix amb aquest
requisit , no podrà sortir el dia següent.

Cronometratge
- Tots els participants tenen l’obligació d’utilitzar un chip electrònic facilitat per
l’organització.
- Qualsevol participant que no pugui fer la sortida dins el temps permès haurà de
sol·licitar permís per sortir amb retràs a l’organització.
- No està permesa la sortida amb retràs a cap participant sense el permís de
l’organització. Si no s’obté el permís de sortida amb retràs el participant serà considerat
com a no participant a l’etapa.
- Hi ha diferents punts de cronometratge. És obligatori i responsabilitat exclusiva de cada
participant passar per cada pas.
- Els participants que no es detectin a algun punt de cronometratge quedaran
desqualificats de l’etapa.
- La ubicació dels punts de cronometratge no serà publicada.
- Tots els participants que arribin fora de control a la línia d’arribada quedaran
desqualificats de l’etapa. L’endemà podran continuar fent la etapa següent però fora de
competició.
- Els participants hauran de creuar la línia d’arribada amb les seves bicicletes, dorsal i xip.
- Els corredors que no passin un punt de temps de tall no podran continuar el temps de
tall i els seus temps no seran vàlids per la classificació.

Assistència mèdica
- L’assistència mèdica serà subministrada per l’organització. Hi haurà diferents punts
d’assistència en el recorregut de cada etapa i una carpa mèdica a l’arribada i un punt de
control i de comunicació encarregat de la coordinació de qualsevol incidència.
- El número de telèfon d’assistència estarà a la part posterior del dorsal.

- El participant accepta que l’assistència mèdica pot trigar a arribar a el punt on es trobi.
- L’organització podrà retirar de la competició i retirar el dorsal a un participant quan
consideri que no està en bones capacitats físiques o tècniques , a causa de la fatiga i el
desgast durant el desenvolupament de la prova. Garantint així la seva seguretat.

Reclamacions
Les reclamacions s’hauran de presentar el mateix dia de l’etapa. No s’acceptaran un cop
finalitzat el termini.
A la zona d’arribada hi haurà un punt per atendre les reclamacions.

Desqualificacions o sancions
Els participants podran quedar desqualificats o estar sancionats per l’organització per els
següents motius:
- Circular sense el material obligatori.
- Actuar amb falta d’esportivitat o no respectar els demés participants i/o
l’organització.
- No respectar les senyals de transit.
- No acatar les decisions i instruccions de l’organització.
- Incomplir alguna de les regles d’aquest reglament.
- Entrar fora dels temps de tall.
- No realitzar el recorregut complert.
- No respectar el medi natural.
- Tirar objectes durant el recorregut, contaminant l’entorn.
- No respectar l’orde de sortides.
- Portar el dorsal no visible, retallat o doblegat.
- Utilitzar una bicicleta no reglamentaria.
- No portar el xip i/o el dorsal
- Altres accions que siguin considerades perilloses o l’organització consideri no
idònies per aquest tipus de prova.

Medi ambient
Està prohibit tirar escombraries al medi natural en tot moment.
A l’inici i final de cada avituallament hi haurà una zona d’escombraries.
Qualsevol actitud per part dels participants que l’organització o qualsevol institució
consideri irrespectuosa pel medi natural podrà ser motiu d’expulsió directa de la
carrera. Així com la facilitació de les dades que les autoritats corresponents
requereixin.

Drets d’imatge
Els participants renuncien a prevaler-se del dret d’imatge i autoritzen a l’organització i els
seus patrocinadors a utilitzar i publicar lliurament les fotografies o els enregistraments fets
o gravats en el marc de la cursa.

Protecció de dades
En compliment del que disposa la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, l’organització informa que les dades personals facilitades pels
participants i les imatges obtingudes durant l’esdeveniment seran emmagatzemades en
arxius de l’organització de La 21 Ports Andorra®, amb la finalitat de gestionar i promoure
l’esdeveniment. Sense autorització del corredor, no es comunicaran les seves dades
personals, excepte els resultats.

Modificació del reglament
En cas de que l’organització es vegi obligada a modificar part del present reglament, les
modificacions seran degudament comunicades amb antelació als participants. El correu
electrònic comunicat durant el procés d’inscripció es farà servir per enviar informació als
inscrits durant tot l’any. El corredor es compromet a tenir en compte les informacions
comunicades a través d’aquest canal.

