
 REGLAMENT 

La 6Trail  per muntanya i marxa senderista “L’aventaor de Genovés” està organitzada per el Club Muntanya 

els Bolos de Genovés i l’ajuntament de Genovés. Té com a finalitat donar a conèixer els paratges del nostre 

poble, tant siga d´una manera competitiva o simplement gaudint del nostre entorn. 

El recorregut constarà d´una distancia de 14,5 km per als corredors. 

Amb  un desnivell positiu de 710m+ 

Per als caminants seran 11,5 km amb un desnivell positiu de 543m+ 

La cursa, i la marxa tindràn lloc el diumenge 03 de FEBRER de 2019 a les 09:00H la modalitat de Trail, i a 

les 09:05H  la marxa senderista. 

El punt d´eixida i d´arribada estaran situats al parc Jaume I 

La cursa estarà cronometrada per xip. 

Hi haurà punts d’avituallaments líquids i sòlids als quilometres 5,10 i meta per als corredors   5,10 i meta per 

als caminants. Als avituallaments l’organització posarà a l’abast dels participants d’un botiquí d’emergència. 

Als punts d´avituallament l’organització posarà a l´abast dels participants papereres per a depositar els 

envasos i la runa que es pugi generar. L’organització oferirà la beguda amb gots de plàstic mai amb botella. 

La quota d’inscripció serà de 12€ tant per als corredors com als senderistes. Podran participar tot aquell 

major de 18 anys el dia de la prova, tant marxa com cursa. 

La cursa està limitada a 300 participants. 

L’ inscripció es farà via web (www.mychip.es), del 25 de Novembre fins al 1 de Febrer, o fins esgotar les 350 

inscripcions. 

Hi haurà inscripcions el mateix dia de la prova. 

L´entrega de pitrals s’efectuarà el dissabte 02 de Febrer de 16 a 20 hores i diumenge 03 de Febrer de 07:30 a 

08:30 a l’ajuntament. 

Es podrà consultar la inscripció en la mateixa web (www.mychip.es). 

CATEGORIES TRAIL 

Sènior masculí i femení de 18 a 39 anys. 

Veterans A masculí i femení de 40 a 49 anys 

Veterans B de 50 endavant masculí i femení 

Hi hauran trofeu als tres primers classificats ABSOLUTS i als tres de cada categoria , tant masculí com 

femení, i ningun participant podrà repetir trofeu 

Trofeu local per als primers classificats de cada categoria tant masculí com femení. S’entén com a local tot 

aquell corredor/a que estiga empadronat a la localitat de Genovés 

Trofeu local per als primers classificats de cada categoria tant masculí com femení. S’entén com a local tot 

aquell corredor/a que estiga empadronat a la localitat de Genovés 

DESQUALIFICACIONS: 

No realitzar el recorregut pel lloc marcat per l’organització. 
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Invertir mes de 4h 30m en el recorregut per als corredors i els 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 circumstancies necessiten ajuda urgent. 

OBSERVACIONS: 

LA MARXA NO SERA COMPETITIVA. 

HI HAURA UN PUNT DE CONTROL AL KM 10 PER ALS CORREDORS. 

L´HORARI DE PAS PER ALS CORREDORS SERÁ DE 2 HORES (12:00), I PER ALS CAMINANTS 2 

HORES (11:00) CUMPLINT L´HORARI DE L´EIXIDA. 

L’organització posarà a l´abast dels participants serveis de metge i ambulància. 

Hi haurà servei de guarda-roba i dutxes al poliesportiu municipal 

L’organització no serà responsable en cap moment dels danys que pugen sofrir o causar els participant en el 

transcorre de la prova. 

L´organització contractarà una assegurança per a tots els participants no federats. 

El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, 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 que 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 esta feta. 

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

A TOTS ELS PARTICIPANTS QUE ACABEN LA PROVA S´OBSEQUIARÁ : 

-Regal conmemoratiu - Fruita 

- I tots els regals que l’organització puga obtenir. 

L’organització pot fer algun canvi sobre el recorregut previ avis als participants. 

D’acord amb els interessos promocionals de la La 6 Trail per muntanya i marxa senderista “L’aventaor de 

Genovés”, els inscrits cedeixen de manera indefinida a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, la 

seua imatge i la 

classificació obtesa en la cursa en qualsevol mig de difusió (Internet, 

premsa escrita, radio o TV.). 

Tot participant pel fet d’inscriure’s, declara haver llegit i acceptat aquest reglament. 

 


