II XÀTIVA NATURA TRAIL,
6 d’Abril de 2014

REGLAMENT

El II Xàtiva Natura Trail està organitzat pel Club d’Atletisme Xàtiva amb
la col·laboració de Maskarell.org i amb el patrocini de la Diputació de
València i l’Ajuntament de Xàtiva, i té com a finalitat la pràctica de
l’esport, donar a conèixer el patrimoni cultural, la gastronomia i els
paratges dels voltants de la ciutat de Xàtiva. Es recomana una bona
preparació física per a competir i gaudir d’aquestes meravelles.

Tipus de proves
Consta de dos proves diferents: una cursa de muntanya competitiva de
22,000 m . i dificultat mitjana/alta amb un desnivell positiu de 860 m. i una
marxa no competitiva de 12,480 m. amb dificultat mitjana/baixa,
diferenciades en el color del pitral.
Les dues proves tindran tant la eixida com l’arribada a l’Albereda Jaume I
de Xàtiva. La cursa competitiva començarà a les 9:00 h., i la marxa no
competitiva, a les 09:30 h.
El recorregut estarà senyalitzat en cada quilòmetre amb color blau per als
corredors i amb color groc per al caminants. En els punts on el recorregut
coincideix, el “corredor” tindrà preferència de pas.
Els corredors que arriben a l’avituallament del quilòmetre 12,5 “Casa de
la Llum”, després de les 11:30h (2 ½ hores després de començar) seran
desqualificats i portats per l’organització a meta. Igualment, els que
arriben a l’avituallament del 17,5 “Camí Sant Antoni” després de les
12:30 h.
Els caminats que arriben a l’avituallament del quilòmetre 6 “Finca la
Quintana”, després de les 11:30 h (2 hores després de començar) seran
desqualificats i portats per l’organització a meta.

Hi haurà 4 avituallaments en Km. 6 – 12,5 – 17,5 i meta amb líquids i
sòlids per a la cursa, i 2 avituallaments al Km. 6 i meta amb líquid i sòlid
per a la marxa.
Es recomana als corredors dur bidó d’aigua, atés que el tram del km. 6 al
8, són costeruts (pendents superiors al 30 %) i prou tècnics.
Conscients del respecte a la natura que tenen tots els participants, queda
terminantment prohibit tirar deixalles al llarg del recorregut, sent causa de
desqualificació.
La cursa competitiva estarà cronometrada amb xip, hi hauran diversos
controls de pas intermedi, les classificacions es podran veure a la web
oficial www.xativanaturatrail.es. Tota la informació prèvia a la prova es
podrà seguir també a la web.
A tots els efectes, el circuit quedarà obert al trafic a les 13:00 h. No tenint
cap responsabilitat la organització a partir d’eixe moment.
Inscripcions limitades a 1.300 participans
Les inscripcions es tancaran el 1 abril o aplegar 1.300 inscrits.





6 de gener al 5 de febrer
6 de febrer al 5 de març
6 de març al 1 d’abril

12 € caminats i 15 € corredors.
15 € caminats i 18 € corredors.
18 € caminats i 21 € corredors.

La inscripció es farà en les botigues Setabis Sport i Atletes en metàl·lic i
en les altres modalitats de pagament a la web www.xativanaturatrail.es
Tots el participants estarán coberts per una assegurança de accident i
responsabilitat civil contractada per l’organització.
Els pitrals i la borsa del corredor s’entregaran el divendres 4 i dissabte 5
d’abril a la tenda Setabis Sport C/. Cerdán de Tallada, 13 en horari
comercial i el mateix dia de la prova a l’Albereda des de les 7:30 h. fins
les 8:45 h. Es demanarà document que acredite la titularitat. El xips sols
dels corredors el mateix da de la prova.
Categories per a la cursa competitiva (edat mínima: 18 anys)





Absolut:
Veterans:
Màster 50:

Masculí i Femení
Masculí i Femení
Masculí i Femení

de 18 a 39 anys.
de 40 a 49 anys.
partir de 50 anys.

Dins dels participants locals s’estableixen les mateixes categories.

S’entén com a local tot aquell corredor/a empadronat a la localitat de
Xàtiva.
Per a la categoria es tindrà en compte la edat que el corredor complisca
a l’any 2014.
Important: els menors i mascotes podran participar acompanyats baix control i
responsabilitat dels pares o tutors.

Premis per a la cursa competitiva






Primer classificat Masculí i Femení Absolut: 100 €
Segon classificat Masculí i Femení Absolut:
50 €
Tercer classificat Masculí i Femení Absolut:
25 €
Trofeu als tres primers classificats de cada categoria
Trofeu al més “major” Masculi i Femeni

Premis per a la marxa



Trofeu “REGULARITAT” als tres primers classificats Masculi i Femeni
Trofeu al més “major” Masculi i Femeni

L’entrega de premis es celebrarà a les 12:30 hores a la meta.
Si per causa justificada, es delega en altra persona per replegar el
premi, haurà de comunicar-ho a l’organització mig hora abans de
l’acte, o es perdran els drets.

Premis Locals
Als tres primers classificats Locals Masculí i Femení de cada categoria i
als Majors de la marxa, s’entregaran el Divendres 11 d’Abril a les 20:00h
en la escola de adults FRANCESC BOSCH i MORATA en la Plaça San Agustí.

Per a tots els inscrits
“Arròs al Forn”, beguda i fruita.
Samarreta commemorativa alta qualitat, gorra i guants
Entrades per visitar el castell.
El preu dels tiquets per als acompanyants serà de 5 €.

Serveis al participant

Guarda-roba a la porta de l’Ajuntament, tenint en compte que
l’organització no serà responsable dels objectes de valor que es deixen.
Serveis mèdics i d’ambulància a l’abast dels participants a la meta.
Servei de massatge per la Clínica Tecma.
Dutxes, al camp de Futbol Municipal la Murta.
WC, unitats químiques portàtils als Jardins de “La Glorieta”.
Pàrquing, situat al pavelló de voleibol a la Ctra. D’Alzira s/n.

Desqualificacions
No realitzar la totalitat del recorregut a peu pel lloc marcat per
l’organització.
Invertir més de 4 hores en el recorregut de la cursa i marxa.
Tirar qualsevol tipus de residus fora dels llocs habilitats per l’organització
als avituallaments.
Embrutar o degradar el circuit i la muntanya en general.
No dur el pitral en lloc visible.
No donar auxili a qualsevol participant què per les circumstàncies del
moment puga necessitar ajuda urgent.
Queda prohibida la participació sense pitral per no estar cobert per
l’assegurança.

Observacions
L’organització podrà modificar el recorregut per necessitats tècniques,
disposarà de voluntaris tancant el circuit i arreplegant les cintes
disposades de senyalització.
Es recomana portar bidó de líquids, espardenyes de correr per muntanya
i vestuari adequats (hi ha prou zones tècniques).
L’organització no serà responsable en cap moment dels danys latents o

que pogueren sofrir o causar els participants en el transcurs de la prova.
Les reclamacions de la cursa es faran de manera verbal als membres de
l’organització no més tard de 30 minuts després de la comunicació dels
resultats oficial.
Una vegada l’ inscripció es faja efectiva, no serà reemborsable.
El mal oratge no serà obstacle per la realització de la prova, si bé
l’organització es reserva la possibilitat de suspendre-la o modificar-la
sempre que es considere que pot haver perill per als participants.
Una vegada suspesa la prova, no es reintegraran els diners de la
inscripció perquè la despesa que comporta l’organització de la cursa ja
està feta. Si resulta possible, s’estudiarà realitzar-la en altra data, amb
avantatges.
D’acord amb els interessos promocionals del Xàtiva Natura Trail, 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.).
Qualsevol reclamació i lo no establit en aquest reglament, queda baix el
criteri de l’organització.
Tot participant pel fet d’inscriure’s, declara haver llegit i acceptar aquest
reglament.

L’organització
644 30 37 97

