
El reglament de la V MaMuCa es basa en el reglament oficial de les curses de 

muntanya de la FEDME, essent d' aplicació en allò que no regule el present reglament. 

La V MaMuCa està organitzada per l' Ajuntament de Carrícola i el Club Corregatell de 

Carrícola. 

La prova amb un recorregut de 42,195 kms, i un desnivell  de 2.150 mts positius, 

transcorre pels Paisatges Protegits de l' Ombria i La Solana del Benicadell. 

 

Enllaç al recorregut: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8582289 

 

Es tracta d' una prova de muntanya de dificultat alta, pel que es recomana una bona 

preparació física, ja que hi ha un tram especialment dificultós havent transcorregut 

ja més de la meitat de la prova (Kms.28 a 30). Es precisament en aquest tram, conegut 

com la senda del Regall, on es recomana l' ús de "bastons". 

 

La IV MAMUCA tindrà lloc el pròxim día 3 de març de 2019. 

 

L' eixida serà les 07:30 h. des del Carrer Del Trinquet que està junt a la Plaça de l' 

Esport. 

L' arribada també estarà situada al Carrer Del Trinquet. 

 

1. Dorsals 

Els dorsals podran retirar-se el mateix dia de la prova, a partir de les 06:00 h., o la 

vesprada del dia abans; dissabte 2 de març, de 16:00 a 20:00 h. presentant original del 

DNI o autorització per escrit, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI en cas d' 

autoritzar a una altra persona a retirar el dorsal del participant. 

 

2. Control de Pas (CdP) 

El temps màxim de la prova serà de 9 hores. 

Hi hauran 3 controls de pas (CdP)  



 

KM.  Lloc Control de Pas 

9 

 

senda del poste de la 

llum 

1 h 45 min 

 

18,5 poble de Beniatjar 3 h 15 min 

28 

 

Corral de Rosa 

(Beniarrés) 

5 h 15 min 

 

L' organització no es responsabilitza dels corredors que no superen el CdP, tot i això el 

corredor podrà continuar pel seu compte i risc la prova fins a la meta, ja que el 

recorregut queda obert. 

 

3. Avituallaments 

Hi hauran 11 avituallaments, amb aliments, aigua i beguda isotònica. A més de l' 

avituallament d' arribada a meta. 

Considerant el caràcter eco-responsable de la prova, s' aconsella  l' ús de porta bidons o 

motxilles tipus "camelbag"... amb l' intenció de preservar el medi ambient i evitar l' ús 

excessiu de gots. 

Els organitzadors responsables de cada avituallament es faran càrrec de l’ ordre i la 

neteja del punt d’ avituallament, de manera que una vegada hagen passat tots els 

corredors la zona quedarà totalment neta i en les mateixes condicions d’ hàbitat en les 

que es trobava abans de la prova. 

Es demana siguen dipositats els gots i la runa que es puga generar en els recipients que 

l’organització posarà a l’abast de tots el participants desprès de cada avituallament. 

L' organització no podrà garantir el servici d' avituallament als corredors que superen 

el temps del CdP. Però si que podran gaudir de l' avituallament que s' ofereix a la meta 

fins la conclusió de la prova 

 

4. Inscripcions 

El preu de l' inscripció és de 34€ + 1€ solidari Projecte Trèvol. 

Per cada inscripció, es donarà un 1€ al Projecte Trèvol; projecte d' integració sociolaboral de 

persones amb discapacitat, promogut per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d' Albaida, i 

que ens els últims anys ha patit dures retallades. 



El Projecte Trèvol, pas a pas, va fent camí en la seua lluita per integrar a les persones amb 

discapacitat en entorns normalitzats; vida laboral, vida independent, formació, família,... i els 

corredors de la MaMuCa, pas a pas, col·laboraran en aquest procés il·lusionant i esperançador 

d' integració que du a terme el Projecte Trèvol.  

 

El número de participants es limita a 250. 

No es permet la participació a menors d' edat. 

L' inscripció es farà a través de la web mychip.es  

 

Els veïns de Carrícola i/o membres del Corregatell no tindran cap tipus de descompte 

o exempció en el pagament de l' inscripció, entenent que d' aquesta manera, 

contribueixen, si cap més, a enaltir el seu esperit solidari i compromès amb la cursa i 

amb el poble de Carrícola. 

Si es pateix alguna malaltia que considera que deu conèixer l' organització en cas d' 

accident o atenció mèdica, s' ha de fer saber al moment de la inscripció. 

En cas de tenir prescrit algun medicament, el corredor haurà de portar-lo damunt 

durant la prova. 

4.2. Devolucions 

No es realitzaran cessions o canvis de dorsals baix cap concepte. 

Les devolucions s’ hauran de sol·licitar a inscripciones@mychip.es indicant 

nom,cognoms, DNI i prova deportiva en la que vol donar-se de baixa, a més d’ indicar 

“he llegit i accepte les condicions de la devolució”. 

4.2.1. Termini. 

Fins al 24 de febrer es podrà sol·licitar la devolució del 80% de la quota d’ inscripció. 

A partir de 25 de febrer no es realitzarà cap devolució baix cap concepte. 

4.2.2. Cessió de dorsals. 

Durant el període en que es puga sol·licitar la devolució i sempre que la inscripció de 

la prova es trobe tancada per haver-se completat, qualsevol inscrit que ho sol·licite 

podrà sol·licitar la baixa i cedir la seua plaça a una altra persona indicant 

nom,cognoms, DNI i correu electrònic de la persona a la qui se li donaran instruccions 

per a formalitzar la inscripció.  

 

5. Categories 

L' organització estableix les següents categories per accedir a trofeu 

 



MASCULÍ      FEMENÍ 

Absolut      Absolut 

Sènior de 18 a 39 anys    Sènior de 18 a 34 anys 

Veterans  de 40 a 49 anys    Veteranes de 35 a 44 anys 

Màster a partir  de 50 anys   Màster  a partir de 45 anys 

 

Premi Local 

Premi al Club més nombrós 

Premi al  Club que més membres s’inscriguin i que almenys, quatre dels seus membres, 

finalitzen la prova. 

 

Els trofeus s' entregaran a les 14:00 h. a la Plaça de l' Esport. 

 

A més a més, hi haurà un premi especial per a l' atleta (home i dona) que tarde menys 

temps en pujar la Senda d'El Regall, es a dir, el corredor que acabant la cursa, complete 

el tram entre el Corral de Rosa i la figuera del cim, en menys temps. L’organització 

disposarà el que calga per tal de messurar el temps empleat per cada corredor. 

 

6. La Prova 

6.1. No serà anul·lada ni suspesa per condicions climatològiques adverses. Sols, en el 

cas que foren tan extremes que feren totalment intransitables els recorreguts per on 

transcorre. Si es dona aquest cas, no es tornarien els drets d' inscripció. 

6.2. No es permetrà l' accés a la prova, d' acompanyants al corredor sense el preceptiu 

dorsal acreditatiu de la seua inscripció. 

6.3. En cap cas els participants de la prova esportiva i el personal de l' organització 

podran eixir-se'n dels trams de les pistes forestals i sendes autoritzades per a la prova. 

 

7. L' organització  

7.1 Controlarà l' inscripció, el traçat de l' itinerari (mapa i perfil). 

7.2 Rebrà i registrarà a tot el personal acreditat per l' organització. 

7.3 Vetllarà i assistirà a tots els corredors. 

7.4 Controlarà les zones d' accés restringit o prohibit, d' acord amb les indicacions que 

establisca l' autorització emesa per l' òrgan competent. 

7.5 Es compromet a no realitzar cap tipus d' actuació que afecte o altere la vegetació 

que hi ha a la vorera de les pistes forestals o sendes per les que transcorre. 



6.6 Delimitarà les zones autoritzades per a la presència d' espectadors en llocs que no 

suposen deteriorament de l' entorn natural, preferentment a espais on el terreny es 

trobe fortament compactat o en camins i a zones com: 

Ø El mirador del Castellet. 

Ø La Font del Melero. 

Ø La Caseta de Don Miguel. 

Ø La nevera del Benicadell. 

Ø La Casa Forestal Les Planisses. 

Ø El cim del Benicadell. 

Ø El mirador de la Font Freda. 

 

8. Responsabilitat 

8.1. L' organització no es farà responsable dels danys, perjuicis o lesions que els 

corredors pugen patir o causar a altres. 

8.2. L' organització no es farà responsable dels danys o pèrdues materials o personals 

produïdes durant la prova.  

8.3. L' organització té subscrita una assegurança de responsabilitat civil que cobreix les 

incidències inherents a la prova, estiguen o no coberts per l' assegurança de la FEDME. 

8.4. Pel fet d' inscriure's el corredor declara: 

"Que conec la duresa de la prova deportiva i em trobe en un estat de salut òptim per a participar 

en la MaMuCa 2018 eximint de tota responsabilitat a l' organització davant de qualsevol 

accident o lesió que puga sofrir abans, durant o després de la prova deportiva, renunciant a 

qualsevol acció legal en contra de l' organització.” 

8.5. L’organització posarà a l’abast del participant servei metge i d’ambulància així com 

també personal de protecció civil. Es preveuen dos punts d' evacuació; Corral de Rosa 

(al terme municipal de Beniarrès) i la Casa "Chamarra" (al terme municipal d' Otos), a 

més del servici estàtic de metge a la línea de meta. 

8.6 L’ organització no serà responsable en cap moment dels danys que pogueren sofrir 

els voluntaris que col·laboren en l’ organització de la prova. 

8.7 Qualsevol reclamació i el no establert en aquest reglament, queda baix el criteri de 

l’organització. 

8.8 Les reclamacions vindran precedides del pagament d’una fiança de 60 €. 

9. Drets d’ imatge 

D’acord amb els interessos promocionals de la MiMaMuCa, els inscrits cedeixen a l' 

organització sense cap tipus de retribució econòmica i de manera indefinida el dret a 



reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i la classificació obtesa en la cursa en 

qualsevol mig de comunicació o difusió (internet, premsa escrita, radio,TV...) 

 

10. Desqualificacions 

Serà motiu de desqualificacions: 

No realitzar la totalitat del recorregut pel lloc marcat per l’organització.  

Embrutar o degradar el circuit i la muntanya en general. 

Deixar fem (envasos de menjar o beguda o qualsevol altra cosa) fora de les zones de 

avituallament, donat que la prova transcorre per un paisatge protegit. 

No portar el dorsal en lloc visible. 

Entrar en meta sense el dorsal. 

No portar el xip. 

No donar auxili a qualsevol participant què per les circumstàncies del moment 

necessite ajuda urgent. 

 

Tots els participants de la prova, pel fet d' inscriure's i fer l' eixida accepten el 

present reglament. 

 

 

 


