
I BÈRNIA MOSCATELL TRAIL de XALÓ
Dia 4 de novembre de 2018

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTIVITAT.

Descripció de l'activitat.

La “I Bèrnia MoscatellTrail” és una activitat de muntanya de caràcter lúdica i que 
recorre camins i sendes que utilitzaven els nostres majors per a arrivar a la Serra de 
Bèrnia  venint  des  de  diferents  pobles.  Passa  per  les  partides  de  la  Devesa,  les 
Murtes, el Massil, Penya del Ferrer, Masserof, Planisses i la Mica.

El recorregut transcorre íntegrament pel terme municipal de Xaló.

Hi haurà 3 modalitats, la cursa “I Bèrnia Moscatell Trail” de 22Km, primera prova 
puntuable del Circuit Trail la Marina i també s'organitzarà una caminata i cursa de 
13Km.

El nombre màxim de participants per a esta edició serà de 400.

La cursa de 22Km començarà a les 8:30h del matí i tindrà un temps màxim per acabar 
de 4 hores i 30 minuts, tacant-se l'últim control de meta a les 13:30h. (Donat que 
pertanyem al circuit, es prendrà de base per a les categories el 2019)

L'sprint de 13Km començarà a les 9:00h i la caminata ho farà a les 9:05h.

L'entregament de trofeus serà a partir de les 13:30h.

El recorregut del trail tindrà una distància de 22km i 1.100m de desnivell possitiu,  com 
és una prova de mitja/llarga distància i amb desnivells importants, és imprescindible 
una bona preparació física i psíquica i una gran capacitat d'autonomia personal per 
finalitzar el recorregut. L'organització adverteix que un esforç tan gran comaquest 
pot provocar riscos greus per a la salut. 

Hi haurà 3 controls de pas (eixida-intermig-meta), i  3 avituallaments a més del de 
meta.

La distància entre el primer participant i l'últim serà de 2 hores.

El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, si bé l'organització es 
reserva el dret de suspendre o modificar el recorregut si ho considera oportú. 

No s’hi permet la participació a menors d'edat. Tots els participants deuen tindre 
complits els 18 anys el dia de la prova. 

Si un participant abandona la prova durant el seu transcurs, haurà d'avisar el control 
més proper o els components que fan de granera.



REGLAMENT

Serà obligatori:

− Estar inscrit formalment per a realitzar la cursa i gaudir dels avituallaments.

− Portar el mòbil carregat durant la prova.

− Potar com a mínim un bidó de 500cl d'aigua.

Serà motiu de desqualificació:

− Facilitar dades alterades en la inscripció.

− Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor.

− No portar el dorsal visible durant tot el recorregut, entrar a meta sense ell, o  
participar amb un dorsal no facilitat per l'organització.

− No completar tot el recorregut.

− Tirar fem fora de les zones habilitades.

− No respectar el medi que ens envolta.

− No atendre les ordres dels organitzadors.

− Durant les proves del recorregut les vies no estaran tancades al tràfic, per 
tant, tots els participants estan obligats a complir les normes de circulació vial, 
sent els únics responsables de qualsevol infracció.

INSCRIPCIÓ.

Tot i que la prova està limitada a 400 participants, un cop esgotades les inscripcions 
disponibles, es confeccionarà una llista d'espera per cobrir possibles baixes. 

El preu de les inscripcions serà el següent:

Federats FEDME No federats

Bèrnia Moscatell Trail 22Km 16€ 20€

BMT espress 14Km 12€ 12€

BMT caminata 14Km 12€ 12€



Tots  els  inscrits  fins  el  21  d'octubre  de  2018  s'asseguraran  la  samarreta 
conmemorativa amb el seu tallatge sol·licitat

La inscripció dóna dret a: 

1. Fer ús de tots els avituallaments de la cursa. 

2. Una bossa del corredor amb samarreta tècnica i d’altres possibles regals

3. Assistència sanitària durant el transcurs i en finalitzar la prova. 

4. El transport fins a l’arribada dels participants que abandonen. 

CATEGORIES.

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

A.  Categoria  ABSOLUTA  “Sènior”  (tots/es  els/les  participants  des  dels  18  anys 
endavant, complits l'ANY DE REFERÈNCIA*) 

B. Subcategoria PROMESA (tots/es els/les participants des dels 18 fins als 23 anys, 
complits l'ANY DE REFERÈNCIA*) 

C. Subcategoria VETERANA (tots/es els/les participants des dels 40 fins als 49 anys, 
complerts l'ANY DE REFERÈNCIA*) 

D. Subcategoria MÀSTER (tots/es els/les participants a partir de 50 anys, complerts 
l'ANY DE REFERÈNCIA*) 

E. Subcategoria LOCALS (tots/es els/les participants que empadronats a Xaló) 

ANY DE REFERÈNCIA*: ES TINDRÀ EN CONTER COM A ANY DE REFERÈNCIA 
EL  2019,  PER  A  FER  COINCIDIR  LES  CATEGORIES  AMB  LA  RESTA  DE 
CURSES DEL “CIRCUIT TRAIL MARINA” DE LA TEMPORADA 2018-19 

TROFEUS

Es declararà campió i campiona absoluts de la competició el primer classificat masculí 
i femení de la categoria absoluta. Es nomenaran subcampions i tercers/es classificats 
els esportistes que hagen aconseguit el lloc 2n i3r d'aquesta categoria. 

S’entregaran, a més, premis als 3 primers classificats masculins i femenins de cada 
subcategoria.

CROQUIS DEL RECORREGUT DE TRAIL.

L'activitat es realitzarà el 4 de novembre de 2018.



L'itinerari serà el següent:

PUNT 
QUILOMÈTRIC

HORARI 
PREVIST DE 
PAS (Cap)

NOM VIA/CAMÍ TITOLAR 
VIA/CAMÍ

Km 0 8:30h Plaça Major i C/Església Municipal Xaló

Km 0,2 al 0,9 8:34h C/Sta. Bàrbara i senda Tossalet Municipal Xaló

Km 0,9 al 4,9 8:59h Camí Sivera i senda de la Devesa Municipal Xaló

Km 4,9 al 5,5 9:02h Camí de les Murtes

(avituallament 1)

Municipal Xaló

Km 5,5 al 8,7 9:30h

Tancament de  
control i fora  
de cursa 12:00

Senda de la Penya del Ferrer

(Control pas)

Municipal Xaló

Km 8,7 al 10,5 9:40h Senda-camí del Pouet de la Canal

(avituallament 2 Km10)

Municipal Xaló

Km 10,5 9:41h Creuament de Ctra. Bèrnia 
CV749 (pKm5). Rest. del Masserof

Diputació

Km 10,5 al 11,0 9:43h Camí Cases Masserof fins Rodat Municipal Xaló

Km 11,0 al 13,7 9:59h Senda pantà / camí Cova Negra

(avituallament 3)

Municipal Xaló

Km 13,7 al 15,5 10:16h Senda de les Planisses Municipal Xaló

Km 15,5 al 18,4 10:34h Senda del barranc del Cau Municipal Xaló

Km 18,4 al 18,9 10:37h Senda del Penyó la Mica Municipal Xaló

Km 18,9 al 21,1 10:48h Senda de la Devesa Municipal Xaló

Km 21,1 al 22,2 10:54h Camí Sivera / Senda Tossalet Municipal Xaló

Km 22,2 al 22,6 10:55h C/Sta. Bàrbara, Església i Plaça 
Major

META

Municipal Xaló

 Tancament del control de meta a les 13:30h.



PERFIL ACTIVITAT

A1: avituallament líquid+sòlid

A2: avituallament líquid

A3: avituallament líquid+sòlid

C.P.: control de pas



RECOLLIDA DE DORSALS

Els dorsals es podran arreplegar el dissabte 3 de novembre a l'Ajuntament de Xaló 
des de les 16:30h fins les 19:30h.

I el mateix dia de la cursa des de les 6:45h fins 15' abans de la prova.

PROPOSICIÓ DE MESURES SENYALITZACIÓ I DISPOSITIUS SEGURETAT.

El recorregut estarà degudament senyalitzat, disposarà de vehicles de recolzament i 
vàries persones que seran les encarregades d'obrir i tancar l'activitat.

Les funcions de seguretat les realitzarà el personal auxiliar habilitat, membres de la 
policia local i protecció civil.

Al  llarg  del  recorregut  hi  haurà  persones  que  guien  als  participants  i  avisen  de 
qualsevol  perill  (havent  mínim  una  persona  als  llocs  més  tècnics  i  perillosos),  als 
creuaments  de  carretera  el  personal  de  protecció  civil  i  policia  local  seran  els 
encarregats.

Queda  prohibida  la  circulació  de  vehicles  no  autoritzats  per  l'organització  pel 
recorregut de l'activitat.

L'organització  disposarà  dels  serveis  preventius  sanitaris  consistents  en  una 
ambulància  amb auxiliar  i  metge;  i  en  cas de ser evacuat es desplaçarà al  centre 
hospitalari comarcal de la Marina Alta “Marina Salud”.

IDENTIFICACIÓ RESPONSABLE I ORGANITZACIÓ.

Identificació i acceptació dels responsables de l'organització i concretament

dels directors i el responsable de la seguretat vial, que dirigirà l'activitat del personal  
auxiliar habilitat.

Responsables de l'organització:

Joaquin Ivars Samper D.N.I 74001065Z .Director Cursa.

Josep Miquel Fullana Oliver D.N.I. 52.782.327H. Director executiu

Alex Seguí Moll D.N.I. 52785667. Regidor Esports Ajuntament Xaló

Policia Local Xaló. Cap de seguretat



Telèfons d'interés:

Policia Local 619223996

Ajuntament de Xaló 966480101

Director Cursa 679 511 112 (president Club Atletisme Bèrnia Xaló)

Director Executiu 609 646 795

Protecció Civil 606 599 700

Hospital Marina Salud 96 642 90 00

L'organització es reserva el dret a modificar qualsevol aspecte de l'activitat si per 
circumstàncies  així  ho  obligara  i  inclús  suspendre-la  en  cas  d'existir  condicions 
climatològiques  adverses,  en  qualsevol  cas  se  celebraria  quan  l'organització  ho 
estimara convenient.

Mesures de prevenció d'incendis.

Estes mesures es limitaran al personal de protecció civil i policia local ja que no es 
tracta d'una activitat de vehicles de motor sinó de persones caminant o corrent.


