
 Reglament i 
 Memòria de la prova 

 Data de celebració: 
 20 de febrer de 2022 

 a les 08,30h. 

 en Ondara, Alacant. 
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 Presentació del Reglament  : 
 El Club Atletisme Ondara porta la XII edició del Gegant de Pedra (GDP XII). 
 La  marxa  i  cursa,  discorre  per  la  Serra  de  Segària,  amb  eixida  i  meta  al  Parc 
 Públic  i  Albergs  de  la  Vila  d’Ondara,  i  passant  pels  termes  de  Beniarbeig 
 (Mina  i  Pouets),  pel  casc  de  la  localitat  de  Benimeli,  terme  de  Ràfol  per 
 pujar  cap  a  les  antenes  i  terme  de  Verger  (Penya  Roja),  passant  per  la  Cova 
 Fosca, per tornar als Albergs. 

 Dades generals  : 
 Data  : 20 de febrer de 2022. 
 Recollida de dorsals  : De 07,30 a 8,15 en la zona d’eixida,  per als 
 corredors de 21kms i fins les 8,45 per als caminants i corredors de 13,5km. 
 Dissabte 15 a Casa Cultura d’Ondara (11:00 a 13:00 i 17:00 a 20:00). 
 Eixides  : 

 -  08,30h els corredors de 21kms. 
 -  09,00h  els corredors de 13,5kms. 
 -  09,05h els caminants de 13,5kms. 
 -  Totes les eixides des del Pàrquing del Camp de Tir, just baix dels 

 Albergs. 
 Meta  : Albergs de Segària. 
 Dutxes  : Als mateixos Albergs. 
 Temps màxim d’arribada  : 5 hores. 

 Inscripcions  : 
 Preu  : 15 euros 
 Punts d’inscripció  : 
 -  www.mychip.com 
 -  Agència d’assegurances Allianz en Av. Dr. Fleming,  38 d’Ondara  . 
 Eliminat per mesures COVID-19. 

 La inscripció donarà dret a  : 
 - Assegurança de responsabilitat civil i accidents. 
 -  Dutxes a la zona dels Albergs  . Eliminat per mesures  COVID-19. 
 - Bossa de corredor amb samarreta tècnica i tots els obsequis que la 
 organització puga arreplegar. 
 - Tres avituallaments líquids i sòlids al llarg de la prova. km 6,5, km 10 i 
 km 14 (Font de Català – sols Cursa 21kms). 
 - Avituallament i càtering final al concloure la cursa, a l’Alberg gran. 

 Categories i premis  : 
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 Trofeus per a la  prova de 21kms  : per als tres primers classificats de cada 
 categoria, tant en Femení, com en Masculí: 

 -  Absoluta  : Integrada per tots els participants inscrits. 
 -  Promesa  : 18 a 23 anys 
 -  Sènior  : 24 a 39 anys 
 -  Veterans  : 40 a 49 anys 
 -  Màster  : a partir de 50 anys. 
 -  Locals  : Tots aquells que siguen del C.A. Ondara  o de l’Ondara 
 Tri-Esport, els Clubs locals. 
 Per a la  prova de 13,5kms  hi haurà: 

 -  3 Absoluts Masculins. 
 -  3 Absoluts Femenins. 

 Els trofeus no seran acumulatius. 
 L’entrega de tots els trofeus serà a les 12.00h. 

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

 1. No passar per tots els controls establerts. 
 2. Invertir més de 5 hores en completar el recorregut. 
 3. No realitzar el recorregut per les zones marcades per l’organització. 
 4. Qualsevol actuació en contra de l’entorn per on es desenvolupa la prova, 
 ja que es tracta d’una zona de gran bellesa ecològica, com llançar brossa. 
 5. Negar ajuda algun company necessitat, essent obligatori assistir i 
 comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. 
 6. Qualsevol desconsideració amb l’organització o participants de la cursa. 
 7. No portar el dorsal de forma ben visible a la part davantera, a l’altura del 
 pit. 

 Altres consideracions  : 
 1. L’edat mínima de participació en la cursa serà de 18 anys, per als 
 caminants serà de 12 anys. 
 2. En cas d’abandonament caldrà avisar al control més pròxim. 
 3. La prova no se suspendrà pel temps una vegada iniciada. L’organització 
 es reserva el dret de suspendre-la fins el moment de l’eixida. 
 4. És obligatori la presentació del DNI o similar a l’hora d’arreplegar el 
 dorsal. 
 5. Es responsabilitat de cada participant seguir el recorregut marcat, així 
 com estar ben preparat físicament. 
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 6. L’organització tindrà la potestat de retirar qualsevol participant quan 
 considere que la seva salut es troba en perill. 
 7. Pel fet de participar s’accepta el present reglament. Tot el que no estigui 
 especificat pel mateix serà resolt per l’organització. 

 MÉS INFO:  WWW.MYCHIP.COM 
 PERFIL I RECORREGUT DE LA CURSA GDP XII 

 Tindrà lloc el diumenge 20 de febrer de 2022 a les 08.30h. 

 Els temps de pas estimats, seran els següents: 

 Avituallament 1: Benimeli – km. 6,5  Avituallament 2: Antenes – km. 10 

 1er classificat: 09.00 h.  1er classificat: 09.30 h. 
 Últim classif.: 10.00 h.  Últim classificat: 10.40 h. 

 4 

http://www.mychip.com/


 Avituallament 3: Font de Català – km. 14  Meta: Albergs de Segària – Km. 20,7 

 1er classificat: 09.40 h.  1er classificat: 10.20 h. 
 Últim classif.: 11.25 h.  Últim classif.: 13.00 h. 

 PERFIL I RECORREGUT DE LA MARXA i CURSA CURTA 
 GDP XII 

 Eixida Cursa 13,5kms a les 09:00. 
 Eixida Marxa a les 09:10. 
 La  Marxa  no  té  caràcter  competitiu,  si  que  es  fa  un  cronometratge  per  què  la  gent 
 sàpiga  el  que  tarda  en  pegar  la  volta,  però  no  es  trau  una  classificació  dels 
 participants. 
 Tan sols un resum per ordre alfabètic. 

 Els  temps  de  pas  estimats,  tant  de  la  Marxa  com  de  la  Cursa  13,5k,  seran  els 
 següents: 

 Avituallament 1: Benimeli – km. 5,5 

 1er classificat: 09.25 h. 
 Últim classif.: 10.15 h. 
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 Avituallament 2: Antenes – km. 9,5 

 1er classificat: 10.10 h. 
 Últim classif.: 11.30 h. 

 Meta: Albergs de Segària – Km. 13,5 

 1er classificat: 10.40 h. 
 Últim classif.: 13.00 h. 

 IDENTIFICACIÓ DELS RESPONSABLES 

 RESPONSABLES DE L’ORGANITZACIÓ: 

 MIGUEL MORENO CATALÀ 
 DNI:  28996519M 

 JOSEP MANEL GINER FERRANDO  – DIRECTOR EXECUTIU DE  LA PROVA 
 DNI: 53210596G 

 JUAN GINESTAR BAILEN  – RESPONSABLE DE SEGURETAT VIAL 
 DNI: 76081416S 

 NÚMERO APROXIMAT DE PARTICIPANTS PREVISTOS 

 Total Màxim: 750 (entre els caminants i corredors (aproximadament 300 i 450 (en 
 dos eixides i distàncies diferenciades: 21k i 13,5k), respectivament)). 
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 PROPOSICIÓ DE MESURES DE SENYALITZACIÓ DE LA PROVA I DE LA 
 RESTA DE DISPOSSITIUS DE SEGURETAT EN LLOCS PERILLOSOS 

 -  SENYALITZACIÓ  DE  TOTS  ELS 
 QUILÒMETRES  EN  PALETES  DE 
 FUSTA,  INDICANT  TAMBÉ  EN 
 QUIN  PUNT  DE  LA  PROVA  ES 
 TROBEN  ELS  PARTICIPANTS, 
 AIXÍ COM L’ALTITUD. 

 -  EL  RECORREGUT  ESTÀ, 
 TAMBÉ,  SENYALITZAT  AMB 
 CINTES  ABALISADORES,  LES 
 QUALS,  IGUAL  QUE  LES 
 PALETES  DE  FUSTA,  SÓN 
 RETIRADES  PER  VOLUTARIS 
 QUE  VAN  DARRERE  DELS 
 ÚLTIMS  PARTICIPANTS,  FENT 
 DE TANCAMENT DE LA PROVA. 

 -  TENIM  TAMBÉ  DETECTATS 
 DIVERSOS  PUNTS  ON  TENIM 
 VOLUNTARIS  ACREDITATS  DE 
 LA  PROVA  PER  AJUDAR  A  QUI 
 HO NECESSITE EN CAS DE NECESSITAT. 
 AQUESTES ZONES, TENEN UNA SENYALITZACIÓ ESPECIAL: 

 -  CONTEM,  TAMBÉ,  AMB  UNS  30  MEMBRES  DE  PROTECCIÓ  CIVIL,  ELS 
 QUALS  ESTAN  SITUATS  EN  QUALSEVOL  ENCREUAMENT  AMB  CAMINALS 
 O EN ELS CARRERS DE PAS DE LA LOCALITAT DE BENIMELI. 
 -  TAMBÉ  TENIM,  AL  VOLTANT  DE  50  VOLUNTARIS  DE  L’ASSOCIACIÓ 
 ONDARA  ES  MOU,  ESCAMPATS  PER  TOTA  LA  SERRA  DE  SEGÀRIA,  EN  ELS 
 PUNTS QUE ES CONSIDERA MÉS PRECISOS. 
 -  UNA  PARELLA  DE  LA  POLICIA  LOCAL  D’ONDARA  ESTÁ,  DURANT  TOTA 
 LA  JORNADA  EN  EL  PARC  PÚBLIC  DE  SEGÀRIA  PER  SI  FORA  PRECISA  LA 
 SEVA AUTORITAT. 
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 DECLARACIÓ DE L’ORGANITZADOR  : 

 JOSEP  MANEL  GINER  FERRANDO,  COM  A  PERSONA  AUTORITZADA  PER 
 L’ASSOCIACIÓ  ONDARA  ES  MOU  COM  ORGANITZADOR  DE  LA  PROVA 
 “GDP  XII”,  FA  CONSTAR  QUE  ES  DISPOSA  DELS  SEGÜENTS  SERVEIS 
 SANITARIS: 

 - DISPOSEM DE LA PRESÈNCIA DE DOS AMBULÀNCIES EN LA PROVA. 
 CADASCUNA D’ELLES AMB CONDUCTOR, SANITARI I METGE. 
 UNA  ESTARÀ  UBICADA  EN  LA  ZONA  D’EIXIDA  I  ARRIBADA  DELS 
 PARTICIPATS (PARC PÚBLIC DE SEGÀRIA – ZONA D’ALBERGS). 
 L’ALTRA  ESTARÀ  UBICADA  EN  LA  ZONA  DE  BENIMELI  I  LA  FONT  DE 
 CATALÀ. 

 PERMÍS FEDERATIU 

 NO  ES  PRECISA  PERMÍS  FEDERATIU,  JA  QUE  LA  PROVA  NO  ÉS  UNA  PROVA 
 PUNTUABLE  A  CAP  CIRCUIT  ADSCRIT  A  NINGUNA  FEDERACIÓ. 
 S’ADJUNTA DOCUMENT DE FEDERACIÓ. 

 AUTORITZACIÓ ESCRITA DEL PROPIETARI DE VIES PRIVADES 

 NO  ES  PRECISA  AUTORITZACIÓ  DE  CAP  PROPIETARI,  JA  QUE  NO  PASSEM 
 EN  CAP  MOMENT  PER  TERRENYS  PRIVATS,  SOLS  ELS  DE  LA  SOCIETAT  DE 
 CAÇADORS D’ONDARA, DEL QUAL ADJUNTEM CARTA D’AUTORITZACIÓ. 

 RELACIÓ DELS AJUNTAMENTS PER ON PASSA LA PROVA 

 -  ONDARA 
 -  BENIARBEIG 
 -  BENIMELI 
 -  RAFOL D’ALMÚNIA 
 -  EL VERGER 
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 EN  REUNIÓ  EXTRAORDINÀRIA,  CELEBRADA  EL  DIJOUS  16  DE  DESEMBRE 
 DE  2021,  S’ACORDA  ATORGAR  ELS  PODERS  NECESSARIS  ALS  BAIX 
 ESMENATS  COM  A  COORDINADORS  I  ORGANITZADORS  DE  LA  PROVA 
 “GDP  XII”  QUE  TINDRÀ  LLOC  EL  PROPER  20  DE  FEBRER  DE  2022, 
 ACTUARAN  EN  NOM  DE  L’ASSOCIACIÓ  ONDARA  ES  MOU  I  QUE  SIGNEN  EL 
 PRESENT DOCUMENT: 

 JOSEP MANEL GINER FERRANDO  – DIRECTOR EXECUTIU DE  LA PROVA 
 DNI: 53210596G 

 JUAN GINESTAR BAILEN  – RESPONSABLE DE SEGURETAT VIAL 
 DNI: 76081416S 

 PRESIDENT: 
 MIGUEL MORENO CATALÀ 
 DNI:  28996519M 

 SECRETARI: 
 JUAN GINESTAR BAILEN  – RESPONSABLE DE SEGURETAT VIAL 
 DNI: 76081416S 
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 En  el  present  document  podran  observar,  més  fàcilment,  el  recorregut  del 
 Gegant de Pedra: 

 El  Gegant  transcorre  per  tota  la  Serra  de  Segària,  tan  sols  tocant  trams 
 d’asfalt  en  l’eixida  (durant  700  metres),  junt  a  l’antiga  mina  de  Beniarbeig 
 (durant  100  metres),  a  l’entrar  en  la  població  de  Benimeli  (durant  300 
 metres),  en  el  camí  que  porta  a  les  antenes  de  Segària  durant  30  metres  i, 
 finalment,  en  la  zona  del  Parc  de  El  Verger,  durant,  aproximadament  800 
 metres,  tota  la  resta  del  recorregut  transcorre  per  camins  rurals  i/o  senders 
 marcats. 
 Així mateix, poden trobar el track del recorregut en el següent enllaç: 

 https://ca.wikiloc.com/rutes-cursa-de-muntanya/gdp-x-mitja-gegant-20 
 19-22661049 
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 Protocol Sanitari COVID-19 

 La  situació  d’excepcionalitat  creada  per  la  crisi  sanitària  deguda  al 
 Coronavirus  SARS-COV-2,  suposa  l’adopció  per  part  dels  organitzadors 
 d’una  sèrie  de  mesures  de  prevenció,  protecció  i  organitzatives  orientades  a 
 garantir  la  prestació  dels  serveis  i  a  la  preservació  de  la  salut  dels 
 participants. 

 La  prova  complirà  amb  totes  les  mesures  sanitàries  preventives  contra  el 
 contagi de la Covid-19. 

 S’utilitzen  recomanacions  de  la  Federació  Espanyola  d’Atletisme,  així  com 
 de  l’OMS,  per  tal  de  poder  disputar  la  prova  amb  les  garanties  necessàries  i 
 la prevenció adequada. 

 1-  Pla de comunicació  : 
 ●  Comunicació  de  les  instruccions  pertinents  (eixides,  aforaments, 

 etc...)  als  participants  mitjançant  xarxes  socials,  emailing  i 
 megafonia. 

 ●  Inscripció a l’esdeveniment, sols on-line. 
 ●  La  recollida  del  dorsal  es  realitzarà  en  dies  previs  a  la  prova,  per 

 evitar aglomeracions eixe mateix matí (mesura que ja fèiem). 
 ●  Indicacions  prèvies  de  recomanacions  i  obligacions  per  als 

 participants de l’esdeveniment. 
 ●  Prohibició d’accedir a l’esdeveniment si el participant: 
 -  Presenta símptomes compatibles amb la COVID-19. 
 -  Està complint quarantena. 
 -  Té algun contacte estret que donés positiu els últims dies. 

 2-  Instruccions per als participants  : 
 ●  Obligatori  portar  mascareta  fins  desprès  de  donar-se  l’eixida.  Qui 

 no  la  porte  no  podrà  entrar  a  la  zona  delimitada  de  l’eixida.  També 
 caldrà posar-se la mascareta al mateix moment d’acabar la prova. 

 ●  Desfer-se  dels  materials  de  protecció  (guants,  mascaretes)  en  els 
 contenidors  habilitats  per  a  tal  fi.  Que  totalment  prohibit  tirar-ho  al 
 sòl. 
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 ●  Mantindré  la  distància  de  seguretat  recomanada  durant  el  transcurs 
 de  la  prova  (1,5  metres)  i  en  cas  d’avançar,  fer-ho  buscant  la 
 màxima distància possible. 

 ●  Evitar  aglomeracions  en  l’aplegada  a  meta  i  facilitar  la  dispersió 
 immediata segons l’ordre d’aplegada dels corredors. 

 3-  Mesures de prevenció del personal  : 
 ●  Disposaran  de  mascaretes  i  guants,  a  més  de  gel  hidroalcohòlic 

 desinfectant  que  es  distribuirà  estratègicament  on  es  produeixen 
 major  nombre  d'entrades  i  sortides  d'estar  accessibles  a  totes  les 
 àrees comunes i especialment a les àrees de control mèdic. 

 ●  Es  facilitarà  un  dossier  de  mesures  obligatòries  que  cal  complir  i  un 
 protocol d’actuació. 

 ●  En  cas  que  un  organitzador  localitze  una  persona  presente 
 símptomes  durant  la  competició  o  l'esdeveniment,  el  traslladarà  a 
 una  zona  d'aïllament  degudament  preparada  per  a  la  valoració  i 
 l'atenció  pel  responsable  mèdic  prèviament  consensuat  amb 
 l'autoritat mèdica. 

 4-  Organització de l’eixida  : 
 Per  evitar  l'aglomeració,  l'esdeveniment  “GDP  II”  es  divideix  en  tres 
 proves diferenciades: 

 ●  A les 8:30 es donarà l’eixida dels corredors de la distància de 21k. 
 ●  A  les  09:00  es  donarà  l’eixida  dels  corredors  de  la  distància  de 

 13,5k. 
 ●  A les 09:10 es donarà l’eixida dels senderistes de 13,5k. 
 ●  Cap  de  les  3  eixides  tindrà  un  nombre  de  participants  superior  als 

 300,  sent  la  més  nombrosa  la  dels  Senderistes  (300),  mentre  les 
 dels corredors estaran limitades a 225 en cadascuna d’elles. 

 ●  Es  prendrà  la  temperatura  a  l'accés  a  la  Cambra  de  trucades  i  es 
 facilitarà gel. 

 ●  Els  participants  estaran  col·locats  a  la  Graella  de  Sortida  en  llocs 
 prèviament  assignats.  Aquests  llocs  es  distribuiran  de  manera  que 
 es  mantinguin  1,5  metres  de  distància,  tant  de  costat  com  davant  i 
 darrere. 

 5-  Organització de l’aplegada a meta  : 
 ●  Arribada  àgil  i  rodada.  Es  facilitarà  una  ampolla  d'aigua  i 

 avituallament  sòlid  individual  embutxacat  per  a  cada  participant  de 
 forma àgil per evitar aglomeracions. 
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 ●  Els  voluntaris  estaran  a  la  zona  d'arribada  indicant  que  es  respecti  la 
 distància  de  seguretat  als  corredors  i  vetllant  perquè  es  compleixin 
 les normes de seguretat. 

 6-  Espectadors  : 
 ●  No  es  permetrà  l’entrada  d’espectadors  a  la  zona  de  meta  de 

 l’esdeveniment.  Tindran  que  estar  escampats  complint  les  distàncies 
 de seguretat d’1,5 metres. 

 7-  Avituallaments  : 
 ●  Els  voluntaris  hauran  preparat  amb  temps  l’avituallament 

 individualitzat  de  cada  corredor,  de  forma  que  no  puguen  tocar  el 
 dels altres participants. 

 8-  Entrega trofeus  : 
 ●  L’entrega de trofeus es farà amb el mínim contacte possible: 
 ●  Pujaran  els  participants  al  podi,  a  mesura  que  se’ls  cride  i  se’ls 

 entregarà,  sols,  el  trofeu,  evitant  el  màxim  contacte  i  utilitzant  en  tot 
 moment el gel hidroalcohòlic. 

 ●  Estaran  obligats  a  portar  la  mascareta  dalt  del  podi,  així  com  els 
 voluntaris/autoritats que entreguen els trofeus. 
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