
XI MARXA A PEU PER BORRIOL 
REGLAMENT 

L’edat mínima per participar en la prova serà de 14 anys. Els menors d’edat 
hauran d’aportar una autorització el mateix dia de la prova del seu pare, mare o tutor, 
on s'aprove la seua participació. A tot aquell que no complisca aquest requisit no se li 
entregarà el dorsal. 

L’import de la inscripció serà de 13 euros, des del dia 1 de febrer fins a l’1 de 
març. A partir d’aquesta data no s’inscriurà cap participant més. Els socis del Club 
Muntanyer la Pedrera tindran un descompte de 3 euros.  

Per tal de formalitzar la inscripció, s'haurà de fer l‘ingrés al número de compte 
3082 1032 81 4268778521 de RURAL CAIXA i enviar la còpia del comprovant de l’ingrés i 
la butlleta d’inscripció completament reomplida i signada per fax al 964 32 19 02, abans 
del dia 1 de març. 

 No s’admetran inscripcions el dia de la prova. 

La inscripció dona dret a: 

§ Tenir accés als tres controls d’avituallament establerts en el recorregut de la 
prova. 

§ Assistència sanitària, tant durant el transcurs de la prova com a l’arribada a meta, 
on s’ubicarà un Servei d’assistència mèdica urgent (SAMU). 

§ Dutxes en el poliesportiu municipal i massatge en arribar a la meta. 

§ Bossa del corredor 

§ Diploma acreditatiu del temps realizat (disponible per internet) 

El lliurament de pitrals es farà el dia de la prova a la Plaça de la Font a partir de 
les 6:30 hores i es tancarà 20 minuts abans de les 8 hores.  

L'eixida serà el dia 7 de març a les 8 hores desde la Plaça de la Font, lloc on 
també estarà ubicada l’arribada. 

 Serà motiu de desqualificació de la prova i pèrdua del dret a classificació i als 
obsequis de l’arribada: 

a. No passar per tots els controls establerts per l’organització. 

b. No realitzar el recorregut per les zones marcades.  

c. No dur el pitral de forma visible a la part davantera, a l’altura del pit.  

d. Realitzar el recorregut en més de sis hores.  

e. Embrutar, maltractar o degradar l’entorn. 

Recorda que la marxa travessa finques privades, pel que es prega ser el més  
respectuós possible. 

El recorregut estarà senyalitzat completament amb cinta balitzadora. La prova, 
un cop iniciada, no es suspendrà pel mal temps. L’organització es reserva el dret de 
suspendre-la fins al moment de l’eixida. Si es donara aquesta possibilitat, no es 
tornarien els diners de la inscripció. Així mateix, l’organització es reserva el dret de 
modificar el recorregut si les circumstàncies ho requereixen. 



 

 

El participant eximeix de qualsevol responsabilitat els organitzadors i els 
col·laboradors de qualsevol mal que pogueren patir durant el transcurs de la prova. 

S’entregaran trofeus als 3 primers classificats de les següents categories: 

§ Sènior Masculí ( Nascuts en 1970 i posteriors ) 

§ Veterà Masculí A ( Nascuts des de 1960 fins a 1969, ambdós inclosos ) 

§ Veterà Masculí B ( Nascuts en 1959 i anteriors ) 

§ Sènior Femení ( Nascudes en 1975 i posteriors ) 

§ Veterà Femení A ( Nascudes des de 1965 fins a 1974, ambdós inclosos) 

§ Veterà Femení B ( Nascudes en 1964 i anteriors ) 

§ Local Masculí i Local Femení ( Participants amb veinatge administratiu ) 

S’entregarà també un trofeu al participant més vell en finalitzar la prova i un 
producte de la terra per al primer classificat absolut, tant masculí com femení. 

Al finalitzar la prova hi haurà cervesa per a tots patrocinada per 
« Construcciones y Electricidad J. Sánchez »  i  sorteig de regals després del lliurament 
de trofeus.  

 

 

 


