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REGLAMENT I MEMÒRIA 
I ATZAVARES TRAIL ORBA-VALL LAGUAR 
 

 

 

El dia 4 de març de 2023 té lloc la primera edició de la cursa ATZAVARES TRAIL LAGUAR – 

ORBA, la qual disposa de les modalitats Trail i Sprint trail, amb 24 i 14 quilòmetres 

respectivament. A continuació s’introdueixen els principals aspectes i s’exposa el reglament de 

la prova. 
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1 Introducció 

Totes dues modalitats discorren pel mateix itinerari, que inclou els paratges de la cresta del, 

Cavall Verd, el barranc de Fontilles, el Castell d’Atzavares i el Castellet d’Orba; als quals cal 

afegir el sender PR-CV-147, més conegut com les escales del Barranc de l’Infern, en la 

modalitat dels 24 quilòmetres.  

La cursa presenta la particularitat que l’eixida i la meta son punts diferents, amb la qual 

transita per itinerari linial i no circular amb eixida a Campell i meta al Poliesportiu Municipal 

d’Orba, passant íntegrament pels termes d’Orba i Vall de Laguar. 

Per fer front a aquesta particularitat, abans de l’eixida l’organització disposarà d’un servei de 

transport mitjançant autobús des del Poliesportiu d’Orba fins el lloc d’eixida, les setmanes 

abans de la cursa l’organització donarà difusió per xarxes socials així com per la web My Chip 

informant dels horaris i lloc de l’eixida dels autobusos. Aquest fet serveix al mateix temps per 

garantir un lloc d’estacionament proper a la meta que permeta als i les participants disposar 

del seu vehicle sense preocupacions d’on poder estacionar. 

2 Característiques principals  

2.1  Prova Trail 

 Eixida: Campell, la Vall de Laguar. 

 Meta: Poliesportiu d’Orba. 

 Hora d'eixida: 8:30 hores 

 Distància: 24 km 

 Desnivell: 1.469 m. d+ 

 Avituallaments: 3 durant la cursa i un avituallament final. 

 Temps màxim per a finalitzar la prova: 5 hores. 

 Retirada de dorsals: fins les 8:00 hores. 

 Edat mínim per participar: 18 anys. 

 Màxim de persones inscrites: 200. 

2.2 Prova Sprint Trail 

 Eixida: Campell, la Vall de Laguar. 

 Meta: Poliesportiu d’Orba. 

 Hora d'eixida: 9:00 hores 

 Distància: 14 km 

 Desnivell: 537 m. d+ 

 Avituallaments: 2 durant cursa i un avituallament final. 

 Temps màxim per a finalitzar la prova: 4 hores. 

 Retirada de dorsals: fins les 8:00 hores. 

 Edat mínim per participar: 18 anys. 

 Màxim de persones inscrites: 200. 
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3 Organització 

L’Organització correspon al Club de Futbol Orba, tot i que la coordinació de la mateixa recau en 

mans d’un grup integrat per persones coneixedores dels camins i sendes i, molts d’ells, 

participants del Circuit Trail la Marina Alta. Al mateix temps, l’Organització contarà amb el 

suport de la Mancomunitat de Vall de Laguar i Orba. 

4 Reglament 

El REGLAMENT d'aquesta competició es basa en el reglament oficial del circuit Trail Marina. 

Tot allò no contemplat en els punts següents pot regir-se per estos reglaments. 

5 Avituallaments 

Els avituallaments seran de líquid i sòlid. L'organització no proporcionarà gots. No es podrà 

traure de la zona d'avituallament cap recipient que no siga del corredor. 

6 Seguretat durant la prova 

a) És una prova a peu per muntanya de dificultat alta, transcorre per zones tècniques, 

sendes, pistes, camins de terra i, en menor mesura, camins asfaltats. 

b) Com que és una prova de mitja 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 com aquest pot 

provocar riscos greus per a la salut. 

c) El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, l'organització es reserva el 

dret de suspendre la prova si així ho considera oportú. 

d) Si un participant abandona la prova durant el seu transcurs, haurà d'avisar el control més 

proper o els components que fan de granera. 

e) És responsabilitat dels participants el fet de portar l'equipament adequat per a la cursa i el 

fet d'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar-hi. 

f) L'organització limita a 200 el número de participants en la modalitat Trail 24 km i a 200 en 

la prova Sprint Trail 14 km 

g) A causa de la COVID-19, o altres restriccions sanitàries, s'aplicaran les mesures particulars 

que siguen obligatòries en la data de la cursa, segons dictamine la Conselleria de Sanitat de 

la Comunitat Valenciana. 

7 Penalització o de desqualificació 

Serà motiu de penalització o de desqualificació: 

1. No passar per tots els controls. 

2. Rebre ajuda externa fora dels punts d'avituallament. 

3. No realitzar la totalitat del recorregut a peu pel lloc marcat per l'organització. 

4. Embrutar o degradar l'itinerari. 

5. No portar el dorsal en la part davantera de la samarreta o modificar-lo. 

6. No prestar auxili a qualsevol participant que ho necessite. 

7. No arribar als controls de pas dins del temps màxim previst per l'organització. 
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8. Participar amb el dorsal o xip d'un altre corredor. 

9. Altres casos previstos en el reglament de competició de la FEMECV i del Circuït Trail 

Marina. 

8 Inscripció i pagament 

a) Com que el número de participants està limitat, una vegada esgotades les inscripcions 

disponibles, es confeccionarà una llista d'espera per a cobrir possibles baixes. El període 

d'inscripció es tancarà el diumenge 25 de febrer de 2023 a les 24:00 hores. 

b) S'estableixen els preus següents en funció de la data d’inscripció: 

Primer termini, fins l’11 de febrer 

                     

Fins l’11 de febrer Del 12 fins el 25 de febrer 

25km TRAIL 18 € 20 € 

13km SPRINT 14 € 15 € 

 

9 Drets de la inscripció 

La inscripció dona dret a: 

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

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

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

4. El transport fins a la meta dels participants que abandonen. 

5. Hi haurà servei de dutxes en finalitzar la prova. 

6. Transport des de la zona de meta o lloc on es dispose la parada del transport en la 

localitat de Orba per donar trasllat als corredors fins la eixida ubicada a La Vall de 

Laguar. 

10 Devolució inscripció: 

En cas de  lesió o malaltia que impedisquen participar al corredor en la prova es procedirà per 

part de l’organització a la devolució del 80% de l’import abonat (fins el 19 de febrer), s’haurà 

de contactar amb l’organització per informar mitjançant el correu: atzavarestrail@gmail.com 

A partir del dia 20 de febrer NO es procedirà a realizar cap tipus de devolució. 

11 Categories. 

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

1. Categoria ABSOLUTA (tots els participants des dels 18 anys endavant, complits l'any de 

referència*) 

2. Subcategoria PROMESA (tots els participants des dels 18 fins als 23 anys, complits l'any 

de referència*) 

mailto:atzavarestrail@gmail.com
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3. Subcategoria SENIOR (tots els participants des dels 24 fins als 39 anys, complits l'any 

de referència*) 

4. Subcategoria VETERANA (tots els participants des dels 40 fins als 49 anys, 

5. complerts l'any de referència*) 

6. Subcategoria MÀSTER (tots els participants a partir de 50 anys, complerts l'any de 

referència*) 

7. Subcategoria LOCALS (tots/es els/les participants membres dels clubs esportius d’Orba 

i Vall de Laguar o empadronats en les poblacions d’Orba i Vall de Laguar) 

Les categories es calcularan prenent com a referència l’any que acaba el Circuit Trail Marina 

per tal de fer coincidir totes les curses del circuit, en este cas serà 2023. 

12 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 classificats els esportistes que 

hagen aconseguit el lloc 2n i 3r d'aquesta categoria. 

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

subcategoria. 

S'entregaran trofeus al primer equip classificat en la categoria masculina i al primer equip 

classificat en la categoria femenina. 

Els trofeus no seran acumulatius i l’entrega de trofeus es realitzarà a les 12:00 hores. A la zona 

de meta 

13 Dorsals 

L'entrega de dorsals es realitzarà en els següentes horaris i llocs: 

1. Divendres 3 de març: de 16,00 h a 20,00 h. al poliesportiu municipal d’Orba (camp de 

futbol) 

2. Dissabte  4 de març: de 6,45 h a 8,00 h. a la zona de eixida de la cursa, Campell (Vall de 

Laguar) 

Els participants hauran de presentar el DNI per poder arreplegar el dorsal. 

14 Mesures de seguretat. 

L'itinerari de la prova estarà senyalitzat amb cinta i hi haurà persones de l'organització en els 

encreuaments i llocs tècnics. 

L'organització disposarà de vehícles de recolzament. 

Tots els participants inscrits estaran coberts per una Pòlissa d'Assegurança 

d'accidents, concertada per l'organització, que cobrirà els accidents que es produïsquen com a 

conseqüència directa del desenvolupament de la prova, i mai com a derivació d'una patologia 

o tara latent, lesió, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l'articulat del 

reglament, etc., ni els produïts en els desplaçaments al i des del lloc en què es desenvolupe la 

carrera. 
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L'organització disposa d'un segur de responsabilitat civil. 

L'organització disposarà durant la celebració de la prova de la presència obligatòria dels 

servicis sanitaris segons el nombre de participants, com a mínim de una ambulancia i un 

metge, en base, als que es refereix l’article 10 de l’Anex II del Reial Decret 1428/2003. 

15 Protecció de dades 

Els participants donen el seu consentiment perquè l'organització de la prova tracte 

automàticament, i amb finalitat únicament esportiva o promocional, les seues dades de 

caràcter personal. 

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1995 de Protecció de Dades de caràcter 

personal, el participant pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça atzavarestrail@gmail.com  

Així mateix, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret de reproduir el 

nom, cognoms, categoria i resultat obtingut. 

16 Drets d'imatge. 

D'acord amb els interessos promocionals del I ATZAVARES TRAIL (reproducció de fotografies i 

vídeos de la prova, publicació de les llistes de classificació, etc.), mitjançant qualsevol 

dispositiu o mitjà (internet, publicitat, premsa, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen 

a l'organització els drets de reproducció sobre el nom, els cognoms, la classificació i la imatge. 

Tots els participants hauran d’acceptar íntegrament aquest reglament. 

Telèfon del responsable per als participants en cas d'incident: 661618704 

MÉS INFO: WWW.MYCHIP.COM 

 

 

 

mailto:atzavarestrail@gmail.com
http://www.mychip.com/

