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Article 1r 

El Club Novelder de Muntanyisme organitza la VIII Carrera de la Mola. Està encaminada 
a fomentar l'esport de muntanya, mostrant als participants la geografia i el patrimoni 
natural i cultural de Novelda. 

 

Article 2n  

La prova se celebrarà el día 10 de febrer del 2019 i tindrà eixida i meta a la Plaça Amelia 
Galdó del Barri de l'Estació. 

Existiran dues modalitats per a realitzar el recorregut: Corredors i Senderistes. 

L'eixida per als senderistes s'efectuarà a les 8:00 hores. 

L'eixida dels corredors tindrà lloc a les 9:00 hores. 

El tancament de control a meta tant per a corredors com per a senderistes serà a les 
12:30 hores. 

La recollida de dorsals serà a partir de les 7:15 hores per a senderistes i de les 8.00 
hores  per a corredors, fins a 15 minuts abans del començament de la respectiva prova. 

A cada participant se li entregarà un xip amb el dorsal, per a la qual cosa serà 
imprescindible presentar el DNI o el DNI i la targeta federativa si s'han inscrit com a 
federat en muntanya, que tornarà a la finalització de la prova. Si el perd, el seu preu 
haurà de ser abonat pel participant i el seu cost és de 10 €. 

Als corredors i senderistes que acaben la prova dins del límit de temps establit se'ls farà 
entrega d'una bossa del corredor. 

 

Article 3r  

La distància a cobrir pels participants és d'aproximadament 17,5 Km., amb un desnivell 
acumulat de pujada de 558 m. El recorregut se realitzarà per sendes i pistes, 
principalment no asfaltades. 

El recorregut estarà totalment senyalitzat amb cintes de balisatge, cartells indicadors o 
personal de l'organització i existiran referències quilomètriques en alguns punts del 
recorregut. 

Hi haurà un control de pas al cim de la Mola.  

Hi haurà avituallaments sòlids i líquids en alguns punts del recorregut, cosa que no 
necessàriament suposarà que els participants no porten el seu menjar i la seua beguda 
per poder afrontar la prova amb garanties. 

A la finalització de la prova s'oferirà un esmorzar als participants. 

La prova disposarà del Servici de “corredor-granera” per garantir la seguretat dels 
participants i el compliment de l'horari. Aquest servici tindrà la potestat de, si així ho 
considera necessari (per mal estat físic, velocitat anormalment reduïda, degradació del 
medi ambient, etc.) eliminar als participants que considere. Així mateix, aquest servici 
realitzarà la recollida del balisatge existent. 

En cas d'abandonament, és obligatori avisar a l'organització.  
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Article 4t  

L'Organització se reserva el dret a desviar la prova per un recorregut alternatiu i realitzar 
les modificacions que considere necessàries en funció dels diferentes condicionants, 
així com la suspensió de la prova si les condicions meteorològiques o qualsevol cas de 
força major ho obliguen. Sempre previ acord del Comité de la prova. 

 

Article 5é  

Les inscripcions se faran de forma individual, limitades a 500 participants, entre les dues 
modalitats de carrera i marxa, per raons d'organització. Per això es guardarà un rigorós 
ordre d'inscripció.  

 

Article 6é  

La inscripció se realitzará a través de la pàgina web mychip.es. El termini d' inscripció 
començarà el dijous 29 de novembre de 2018 i finalitzarà el dijous 7 de gener de 2019  
o quan es complete el nombre d'inscrits.  

El preu serà el mateix tant per a corredors com per a senderistes i s'establix en: 

*Federats en muntanya: 12 € 

*No federats: 15 € 

 

Article 7é  

L'import de la inscripció no es retornarà per cap motiu.  

 

Article 8é 

Tots els participants tindran l'edat mínima de 18 anys a dia de la prova. Els menors 
d'edat podran participar si ja tenen 16 anys i després de fer la inscripció, en la recollida 
del dorsal, entreguen una autorització paterna. 

 

Article 9é  

Tots els participants estaran coberts per una assegurança de responsabilitat civil, que 
no serà vàlida en cas de: malaltia, imprudència, negligència o inobservància de les lleis 
o el present reglament, ni tampoc els danys produïts en els desplaçaments. 
L'organització obliga que els participants disposen de llicència federativa en muntanya 
(FEDME) en vigor o en cas de no disposar-ne l'organització tramitarà un segur 
d'accident individualment. El participant exclou a l'organització de tota responsabilitat en 
cas d'accident o lessió.  

 

Article 10é 

Durant el transcurs pels trams del recorregut que siguen camins o carreteres els 
corredors i caminants estaran subjectes a les normes habituals de trànsit i hauran d'anar 
amb compte amb el trànsit rodat per evitar accidents. 
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Article 11é  

L'organització no serà responsable dels danys que puguen fer els participants a si 
mateixos, a terceres persones o a l'entorn. 

 

 

 

Article 12é 

Serà motiu de desqualificació o sanció: 

No passar per tots els controls establits. No realitzar la totalitat del recorregut a peu pel 
lloc marcat per l'organització. No acomplir l'horari previst per l'organització. No portar el 
dorsal en la part davantera de la roba en lloc visible. No prestar auxili a qualsevol 
participant que puga patir algun tipus d'accident. Mostrar una actitud manifestament 
antideportiva. Embrutar o degradar el recorregut. Llançar brossa fora de las zones 
d'avituallament, que es trobaran senyalitzades. 

 

Article 13é  

Els participants es dividiran en diferents categories: 

 

CORREDORS 

 

- Sènior Masculí: de 18 a 39 anys a data de la carrera. 

- Veterans Masculí: de 40 a 49 anys a data de la carrera. 

- Màster Masculí: de 50 anys endavant a data de la carrera. 

 

- Sènior femení: de 18 a 39 anys a data de la carrera. 

- Veteranes femení: de 40 a 49 anys a data de la carrera. 

- Màster femení: de 50 anys endavant a data de la carrera. 

 

SENDERISTES 

La modalitat de senderistes no serà competitiva. No s'establixen categories.  

 

Article 14é  

Per als corredors es lliuraran trofeus als tres primers classificats de les diferents 
categories i als tres primers classificats locals de cada categoria. Els premis són 
acumulables. 

La modalitat de senderista no serà competitiva. No es lliuraran trofeus ni s'establirà 
classificació. 
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El lliurament de trofeus se realitzarà a les 12:00 hores. 

Si el guanyador o guanyadora d'un trofeu no pot replegar-lo per causa justificada es 
podrà delegar en altra persona i s'haurà d'avisar a l'organització amb mitja hora 
d'antelació. 

 

 

 

Article 15é  

L'Organització s'encarregarà de l'assistència sanitària i dels mitjans de recolzament 
necessaris.  

 

Artícle 16é  

Els inscrits cedixen de manera expressa a l'Organització el dret a reproduïr el nom i 
cognoms, el lloc obtingut en la classificació i la seua imatge, a més de la reproducció de 
fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc, mitjançant qualsevol 
dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal.  

 

Article 17é 

Tots els participants, pel fet d'inscriure's, accepten íntegrament aquest reglament i 
eximixen a l'Organització de qualsevol responsabilitat. 

 

 

 


