REGLAMENT VII TRAIL-MARXA LA MALLÀ – SERRALADES DE
BARXETA
El Seté Trail i Marxa senderista “LA MALLÀ – SERRALADES DE BARXETA” està
organitzada per l´Ajuntament de Barxeta, amb la col·laboració del club d´atletisme La
Mallà-Tot Pulmó.
Té com finalitat donar a conèixer els paratges del nostre potble, tant siga d´una manera
competitiva o simplement gaudint del nostre entorn.
Hi han programades tres proves esportives:
-TRAIL DE MUNTANYA amb una distancia de 21300 m. amb 1000 m. desnivell +
-SPRINT TRAIL amb una distancia de 13300 m. amb 700m. de desnivell+
-Marxa Senderista per als caminants amb un recorregut de 13.300 m.
Els tres recorreguts transcorren en un 90% per sendes y pistes forestals de gran riquesa
botánica i paisagística.
Les dos curses i la marxa tindràn lloc el diumenge 21 de GENER de 2018 amb sortida
i arribada a la Plaça Josep Lorente de Barxeta am el següents horaris de sortida:
09:00 hores el Sprint Trail. Prova competitiva
09:10 hores el Trail. Prova competitiva
09:15 hores la Marxa Senderista. Prova NO competitiva.
Les dos curses i la marxa estarán cronometrades per xip.
Hi haurà dos punts de avituallaments líquids i sòlids al llarg del recrregut i un final en
arribar a meta. Als punts d´avituallament l’organització possarà a l´abast dels
participants recipients per a dipositar els envasos i la runa que es puga generar.
Als avituallaments l’organització oferirà la beguda amb gots de plàstic, mai amb botella
.
INSCRIPCIONS:
La cursa estarà limitada a 1500 participants sumant corredors i caminants, la quota
d’inscripció serà de 12,00€ per a tots. L’inscripció es farà via web (www.mychip.es) del
1 de novembre fins al 18 de Gener o fins arribar al límit de participants. No hi haurà
inscripcions el mateix dia de la prova .
L´entrega de pitrals s´efectuarà fins mitja hora abans de la prova i es demanarà
document acreditatiu.
TAMBÈ HI HAURA ENTREGA DE DORSALS EL DISSABTE 20 DE GENER 2018
DE 17:00 A 19.30 HORES A LA CASA DE LA CULTURA DE BARXETA
POLITICA DE DEVOLUCIONS:
No es realitzaran cessions o canvis de dorsals baix cap concepte.
Les baixes/devolucions es deuran sol·licitar a inscripciones@mychip.es indicant
clarament nom, cognoms, DNI i event en el que es vol donar de baixa, a més de indicar
que s’ha llegit i accepta les condicions de la devolució.
PLAÇOS

Fins al 18 de Gener 2018 es podrà sol·licitar la baixa tornant-se el 80% de la quota
d’inscripció. A partir d’aquest moment, l’inscripció es donarà per tancada i no es farà
cap devolució baix cap concepte.
Els participants en aquesta prova en el moment de inscriur-se acepten coneixer que
aquesta es una activitat de risc, que pot ocasionar lesions.

CATEGORIES:
Sènior masculí i femení de 16 a 39 anys.
Veterans A masculí i femení de 40 a 49 anys
Veterans B de 50 anys endavant masculí I femení
TROFEUS
• Hi hauran trofeus als tres primers classificats de cada categoria , tant masculí
com femení. Trofeu local per al primer classificat de cada categoría tant masculí
com femení en el Trail i en el Sprintrail. S´entén com a local tot aquell
corredor/a que estiga empadronat a la localitat de Barxeta.
•
• Premi als tres primers equips que clasifiquen a 5 membres en línea de meta
(suma de temps).per a les dos curses per separat: Trail i Sprintrail.
També hi haura un sol trofeu D´UN PERNIL per a l´equip mes nombrós estiga el
equip inscrit al Trail o al Sprintrail.
DESQUALIFICACIONS:
No realitzar el recorregut pel lloc marcat per l’organització.
Invertir mes de 4´00 hores en el recorregut per als corredors i més de 4´00 hores per als
caminants.
Embrutar o degradar el circuit o la muntanya en general.
No dur el pitral al lloc visible.
No donar auxili a qualsevol participant que per diverses circumstàncies necessite ajuda
urgent.
OBSERVACIONS:
LA MARXA NO SERA COMPETITIVA.
HI HAURA UN PUNT DE CONTROL DE PAS AL POU "EL TIO RAMONET
L´ESQUILADOR" PER ALS CORREDORS I CAMINANTS, L´HORARI DE PAS
SERÁ DE TRES HORES, LES 12:00H COMPLINT L´HORARI DE L´EIXIDA.
SERVEIS:
L’organització possarà a l´abast dels participants servei de metge i ambulància.
Hi haurà servei de guarda-roba al Ajuntament.
Servei de dutxes al poliesportiu.
L’organització no serà responsable en cap moment dels danys que pugen sofrir o causar
els participants en el transcorre de la prova.
L´organització contractarà una assegurança per a tots els participants. El mal temps no
serà obstacle per a la realització de la cursa i marxa si bé l’organització es reserva la

possibilitat de suspendre-la o modificar-la sempre que es considere un perill per als
participants.
En cas de que la Generalitat Valenciana decrete alerta màxima d´incendi NIVELL-3 o
per pluges torrencials, la prova quedaria suspesa automàticament, ja que en estes
condicions queda totalment prohibit realitzar cap activitat a terrenys forestals
Una vegada suspesa la prova, no es reintegraran els diners, perquè la despesa que
comporta l´organització de la cursa ja esta feta.
Qualsevol reclamació i el no estar establerta en aquest reglament, queda baix criteri de
l’organització.
D’acord amb els interessos promocionals del 7é TRAIL I MARXA SENDERISTA
SERRALADES DE BARXETA, els inscrits cedeixen de manera indefinida a
l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i la classificació
obtesa en la cursa en qualsevol mig de difusió (Internet, premsa escrita, radio o TV.).
A TOTS ELS PARTICIPANTS QUE ACABEN LA PROVA S´OBSEQUIARÁ : Esmorzar: coca casolana de llonganissa i cansalada. - Malla de taronges -Begudes
isotòniques - I tots els regals que es pugen obtendré.
ESTEM TREBALLANT PER ACONSEGUIR UNA COMPLETA BOLSA DE
CORREDOR, EN EL SEU MOMENT INFORMAREM AL RESPECTE.

