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V Trail, SprinTrail, SuperSprint i Marxa senderista 
“XIO LLUTXENT” 

REGLAMENT de la prova: 
El V Trail, SprinTrail, SuperSprint i Marxa senderista “XIO LLUTXENT” està 

organitzada pel ‘Club de Muntanya i Escalada Trail Xio Llutxent’, amb la col·laboració de 
l´Ajuntament de Llutxent i el C.A. Gandia. 

La prova té com finalitat donar a conèixer els paratges del nostre poble, tant siga d’una 
manera competitiva o simplement gaudint del nostre entorn. 

El recorregut d’asfalt (10%), pistes forestals (30%) i sendes de muntanya (60%) 
constarà d’una distància de 19500 metres, amb 800 metres de desnivell positiu per als 
corredors del Trail. Per a les modalitats de SprintTrail i caminants, el recorregut d’asfalt 
(15%), pistes forestals (30%) i sendes de muntanya (55%), serà de 13000 metres amb 450 
metres de desnivell positiu. I per a la modalitat de SuperSprint el recorregut d’asfalt (15%), 
pistes forestals (35%) i sendes de muntanya (50%), serà de 7200 metres amb 220 metres de 
desnivell positiu. 

Les curses i la marxa tindran lloc el diumenge 12 de FEBRER de 2023. A les 8:40 el 
Trail, a les 09:00 Sprint Trail i Caminata i a les 9:15 el SuperSprint. 

A més, recalcar que la modalitat Trail (19,5 km) formarà part del Circuit 
Autonòmic de Trail Running de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana 
(FACV) en categoria absoluta, la Sprint (13k) de la modalitat sub 23 i la SuperSprint 
de les categories menores. 

L’EIXIDA I L’ARRIBADA seran a l’Av. Poliesportiu. 
La cursa i marxa estaran cronometrats per xip. 
Hi haurà punts d’avituallament líquid i sòlid per als corredors de la llarga distància, als 

quilòmetres 6,3, 11,4, 15,9 i META. 
Per al SprintTrail i caminants al quilòmetre 6,3, 9,2 i META. I per al SuperSprint al 

quilòmetre 3,2. 
Als avituallaments l’organització oferirà la beguda i cada corredor/caminant portarà el 

seu propi got de plàstic o botella per omplir-la, ja que l’organització no oferirà gots de 
plàstic. 

Als avituallaments, l’organització posarà a l’abast dels participants recipients per a 
dipositar els envasos i la runa que es puga generar.

INSCRIPCIONS: 
La cursa estarà limitada a 450 participants entre Trail, Sprint Trail i SuperSprint, i de 

200 per a caminants. La quota d’inscripció serà de 17€ per al Trail (15€ per a aquelles i 
aquelles que tinguen la llicència federativa de la FACV o RFEA vigent), 13€ per al Sprint 
(11€ per a aquelles i aquelles que tinguen la llicència federativa de la FACV o RFEA vigent 
i competisquen en categoria sub23) i 11€ per als caminants i SuperSprint. (9€ per a 
aquelles i aquelles que tinguen la llicència federativa de la FACV o RFEA vigent i 
competisquen en les categories sub 20, sub 18 i/o sub 16), L’ inscripció es farà via web 
(https://www.mychip.es/) de l’1 de desembre fins al 5 de febrer a les 24:00 o fins arribar al 
límit de participants.  

OBSERVACIÓ INSCRIPCIÓ: Per a estar a la classificació del Circuit Autonòmic de la 
FACV, tal i com s’esmenta a la Circular 263/2022 d’aquesta federació:  

- se realizará por los clubes a través de la Intranet de la Plataforma de Inscripciones 
SDP dela RFEA https://sdp.rfea.es/auth/login habilitada para cada una de las pruebas 
del Circuito. 

- Los Clubes accederán a la aplicación a través de su Login y Password, el club que 
aún no lo tenga podrá solicitarlo a la FACV. 
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- Los atletas con licencia Independiente estatal o autonómica por la FACV realizarán 
la inscripción a través del formulario de inscripciones de la FACV: http://wwwh.facv.es/
Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls relleno en todos sus 
apartados y enviarlo hasta las 14 horas del miércoles anterior del campeonato al email 
sectecnica@facv.es. No se admitirán inscripciones incompletas o fuera de plazo. 

- Las inscripciones de cada prueba se abrirán en la Intranet 20 días antes del día de la 
prueba y se cerrará el miércoles anterior a la misma a las 14 horas. 

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 HAURÀ ENTREGA DE DORSALS EL DISSABTE 11 DE FEBRER 

2022, DE 17:00 A 20:00, A LA MUSICAL, SITUAT AL CARRER PLAÇA XIO, Nº 12. 
POLITICA DE DEVOLUCIONS: 

No es realitzaran cessions o canvis de dorsals baix cap concepte. Els participants en 
aquesta prova en el moment de inscriure’s accepten conèixer que aquesta es una activitat de 
risc, que pot ocasionar lesions. 

CATEGORIES: 
Els participants masculins i femenins, es divideixen en les categories següents: 

A. Categoria MÀSTER: des del dia que es complisquen 35 anys.
Subcategoria: MÀSTER B: des del dia que es complisquen 50 anys.

B. Categoria SÉNIOR: nascuts en 2000 fins a Màster. 
C. Categoria SUB 23: nascuts en 2001, 2002 i 2003.

- Subcategoria LOCALS (s’entén com a local tot aquell corredor/a que estiga empadronat a 
la localitat de Llutxent.) 
A més, en la prova SuperSprint s’afegiran les següents categories:

- SUB 20: nascuts en 2004 i 2005.
- SUB 18: nascuts en 2006 i 2007.
- SUB 16: nascuts en 2008 i 2009.

*No s’hi permet la participació a menors d'edat en el Trail i Sprint Trail. 
*La modalitat TRAIL, no será una prova puntuable per al circuit autonìmic de Trail Running 
per a aquells i aquelles corredors i corredores de categoría sub 23 o inferiors. Sí ho serà el Sprint 
(sub 23) i SuperSprint (sub 20, sub 18 i sub 16).
*La prova de caminants no és competitiva.
*No està permesa la participació amb animals de companyia.

TROFEUS 
· Hi haurà trofeus als tres primers classificats de cada categoria i subcategoria, tant 

masculí com femení al Trail, al SprinTrail i al SuperSprint. 
· Trofeu local per als tres primers classificats tant masculí com femení al Trail, al 

SprinTrail i al SuperSprint. S’entén com a local tot aquell corredor/a que estiga 
empadronat a la localitat de Llutxent. 

La marxa senderista no és competitiva. 
DESQUALIFICACIONS: 
No realitzar el recorregut pel lloc marcat per l’organització. 
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Invertir més de 3h 35’ en el recorregut per als corredors del Trail, 2h per al sprint trail, 
1h 20’ per al SuperSprint i 3h 30’ per als caminants.  

Embrutar o degradar el circuit o muntanya en general. 
No dur el pitral al lloc visible. 
No donar auxili a qualsevol participant que per diverses circumstàncies necessite ajuda 

urgent. 
OBSERVACIONS: 
L’horari de tall del primer avituallament serà de 1h 5’ màxim i de 2h per al segon 

avituallament. 
SERVEIS: 
L’organització posarà a l’abast dels participants servei de metge i ambulància. 
Hi haurà servei de guarda-roba a la Musical. 
Servei de dutxes al camp de futbol. 
L’organització no serà responsable en cap moment dels danys que puguen sofrir o 

causar els participants en el transcórrer de la prova. 
L’organització contractarà una assegurança per a tots els participants. Aquells que 

tinguen llicència vigent de la FACV i RFEA contaran amb assegurança de la pròpia 
federació. 

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 està feta. 

Qualsevol reclamació i no estar establerta en aquest reglament, queda baix criteri de 
l’organització. 

D’acord amb els interessos promocionals del V TRAIL, SPRINT, SUPERSPRINT i 
MARXA SENDERISTA XIO LLUTXENT, els inscrits cedeixen de manera indefinida a 
l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, la seua imatge i la classificació 
obtinguda en la cursa en qualsevol mig de difusió (Internet, premsa escrita, radio, TV.). 

A TOTS ELS PARTICIPANTS QUE ACABEN LA PROVA S´OBSEQUIARÁ :  
-Samarreta personalitzada. 
-Esmorzar: sortit de coques. 
-Fruita i beguda, i tots els regals que es pugen obtenir. 

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

CROQUIS de la prova:  

Trail 
https://www.wikiloc.com/trail-running-trails/trail-xio-llutxent-2022-92711468 

Sprint i Caminants. 
https://www.wikiloc.com/trail-running-trails/trail-sprint-xio-llutxent-2022-88115418 

SuperSprint: 
https://www.wikiloc.com/trail-running-trails/supersprint-trail-xio-llutxent-90076943 

https://www.wikiloc.com/trail-running-trails/trail-xio-llutxent-2022-92711468
https://www.wikiloc.com/trail-running-trails/trail-sprint-xio-llutxent-2022-88115418
https://www.wikiloc.com/trail-running-trails/supersprint-trail-xio-llutxent-90076943
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ITINERARI: 

Itinerari i horaris
TRAIL (19,5KM) SPRINT TRAIL I 

CAMINATA (13KM)
SUPERSPRINT 

(7,2km)
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SALIDA:  Avd. 
Poliesportiu 08:40h. 

- Avd. Poliesportiu 
- C/ Les Escoles 
- C/ Puig-Agut 
- C/ del Mig 
- Av. Vall d’Albaida 
- C/ La Plana 
- Par$da	de	la	

Plana 
- Senda del Barranc	

del	Covarxons 
 - Senda de la Font	de	

L´Esbarzer	
	-	Senda	Barranc	dels	

Magrells 
-	Camí	de	la	

Catalana	
-	Camí	del	Rafal	
-	Senda	Cova	del	

Rafal.	
-	Camí	del	Surar.	
-	Senda	del	Rafal.	
-	Camí	del	Rafal	
-	Senda	de	la	

Xoquera	
-	El	riu	
- C/ La Plana 
- Av. Vall d’Albaida 
- C/ del Mig 
- C/ Puig-Agut 
- C/ Les Escoles 
- Avd. Poliesportiu 

META: Avinguda 
Poliesportiu 10:05h. 

(Tancament de carrera 
12:15h.)

SALIDA:  Avd. 
Poliesportiu 09:00h. 

- Avd. Poliesportiu 
- C/ Les Escoles 
- C/ Puig-Agut 
- C/ del Mig 
- Av. Vall d’Albaida 
- C/ La Plana 
- Par$da	de	la	

Plana 
- Senda del Barranc	

del	Covarxons 
 - Senda de la Font	de	

L´Esbarzer	
	-	Senda	Barranc	dels	

Magrells 
-	Camí	de	la	

Catalana	
-	Camí	del	Rafal 
-	Senda	de	la	

Xoquera	
-	El	riu	
- C/ La Plana 
- Av. Vall d’Albaida 
- C/ del Mig 
- C/ Puig-Agut 
- C/ Les Escoles 
- Avd. Poliesportiu 

META (1r): Avinguda 
Poliesportiu 09:55h. 

(Tancament de carrera 
SprinTrail 11:00h.) 

(Tancament de carrera 
caminants 12:30h.)

EIXIDA:  Avd. 
Poliesportiu 09:15h. 

- Avd. Poliesportiu 
- C/ Les Escoles 
- Av. Vall d’Albaida 
- C/ La Plana 
- Par$da	de	la	

Plana	
-	Senda	del	

Barrancons 
-	Camí	del	Rafal 
-	Senda	de	la	

Xoquera	
-	El	riu	
- C/ La Plana 
- Av. Vall d’Albaida 
- C/ Les Escoles 
- Avd. Poliesportiu 

META: Avinguda 
Poliesportiu. 09:45h. 
(Tancament de carrera 
SuperSprint 10:45h.)
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 PERFIL DE LA PROVA: 

SPRINT i CAMINANTS 

 

TRAIL 

 

SUPERSPRINT 
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ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I ACCIDENTS:   

- L’Ajuntament de Llutxent disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que compleix 
amb els requisits per a la realització de la prova. 

- El C.M.E. XIO LLUTXENT, garanteix amb el pagament de la quota d’inscripció, que els 
corredors tenen cobertes les garanties i capitals assegurats següents: 

Prestacions assegurades adaptades al Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, que 
determina les prestacions mínimes de la assegurança Deportiva Obligatòria.  

1. Assistència mèdic-quirúrgica i sanatorial en accidentes ocorreguts en el territori 
nacional, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos 
des de la data de l’accident.  

2. Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de despeses, i amb un 
límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l’accident.  

3. Assistència en règim hospitalari, de los despeses de pròtesis i material de 
osteosíntesis, en la seua totalitat, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des 
de la data de l’accident. 

4. Les depeses originades per rehabilitació durant el període de divuit mesos des de la 
data de l’accident. 

5. Asistencia mèdic-quirúrgica, farmacèutica i sanatorial en accidents ocorreguts en 
l’estranger, fins un límit, por tots els conceptes, de 6.010,12 euros, i amb un límit 
temporal de fins a divuit mesos des de la data de l’accident. Esta prestació es 
compatible amb les indemnitzacions per perdudes anatòmiques o funcionals, 
motivades per accident esportiu, que es concedeixen al finalitzar el tractament.  

6. Indemnitzacions per perdudes anatòmiques o funcionals motivades per accident 
esportiu, amb un mínim, per a els grans invàlids (tetraplegia), de 12.020,24 euros. 

7. Auxili a la defunció, quan ésta es produïsca com a conseqüència de accident en la 
pràctica esportiva, per un import no inferior de 6.000 euros.  

8. Auxili a la defunció, quan ésta es produïsca en la pràctica esportiva, però sense 
causa directa del mateix, per un import mínim de 1.803,04 euros  

9. Despeses originades per la adquisició de material ortopèdic per a la curació d’un 
accident esportiu (no prevenció), per un import mínim del 70 por 100 del preu de 
venta al públic de l’anomenat material ortopèdic.  

10. Despeses originades en odonto-estomatologia, per lesions en la boca motivades 
per accident esportiu. Estes despeses seran cobertes fins a 240,40 euros com a 
mínim.  

11. Despeses originades per trasllat o evacuació del lesionat des de el lloc de 
l’accident fins el seu  ingrés definitiu en els hospitals concertats per la pòlissa de 
l’assegurança, dins del territori nacional.  

12. Assistència mèdica en els centres o facultatius concertats en totes les províncies 
del territori nacional.  

13. Lliure elecció de centres i facultatius concertats en tota Espanya.  


