III XÀTIVA NATURA TRAIL
diumenge, 19 d’Abril de 2015
REGLAMENT
El III 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 comarcal i els paratges dels voltants de la ciutat de
Xàtiva. Es recomana una bona preparació física per a competir i gaudir d’aquestes
meravelles, i en prevenció de calor, dur un bidó d’aigua de 300 ml com a mínim.

Tipus de proves
Consta de dos proves diferents: una cursa de muntanya competitiva de 26 km i
dificultat mitjana/alta amb un desnivell positiu de 1.300 m. i una marxa no
competitiva de 15 km amb dificultat mitjana amb +640 m de desnivell positius (en
la marxa, hi haurà una eixida 10 mn abans, pels que desitgen correr), diferenciades
en el color del pitral:
 ROIG els corredors de la XNT 26cax.
 BLAU els caminants.
Les dos proves són diferents de les dos edicions anteriors, havent-se incrementat la
distància, i el desnivell.
ATENCIÓ: els menors d’edat no podran participar en la cursa. Els majors de 14 anys podran fer-ho
en la marxa, sempre que vagen acompanyats per una persona major d’edat que es farà responsable.

Les dues proves tindran tant la eixida com l’arribada a l’Albereda Jaume I
(ATENCIÓ: AV. SELGAS, 10, front l’oficina de recaptació de la Diputació), al
costat de l’Ajuntament. EIXIDA:
 La cursa competitiva començarà a les 9:00 h.
 NOVETAT: els caminants que vullguen correr de forma NO competitiva,
eixiran a les 09:15 h.
 La resta de participants en la marxa no competitiva a les 09:20 h.
El recorregut estarà correctament senyalitzat. En els punts on el recorregut
coincideix (aproxidament, uns 3 km), el “corredor” tindrà preferència de pas en els
trams estrets.

Els corredors que arriben a l’avituallament del final del barranc de la grava (baix del
“merendero Pedro”) en la primera volta (km 13), després de les 12:00 h (3 hores
després de començar) seran desqualificats i portats per l’organització a meta.
Els caminats que arriben a l’avituallament de la “Finca la Quintana”, després de les
12:15 h (3 hores després de començar) seran desqualificats i portats per
l’organització a meta.
Hi haurà els següents avituallaments:
1. Front motors del pou del frances (km 5,5 aprox. pels corredors, i 7 pels
caminants): sols aigua.
2. Finca “la quintana” (km 9 a l’anar i 18 al tornar, aprox. pels corredors, i 9
pels caminants): amb líquids i sòlids.
3. Barranc baix del merendero “Pedro”, al final del barranc de grava (km. 13 a
l’anar i 15 al tornar, aprox., pels corredors) : amb líquids i sòlids.
4. A la solana del castell, al principi de la senda que munta al castell (km 24,5
aprox. pels corredors, i 13,5 pels caminants): sols aigua.
Es obligatori pels corredors dur bidó d’aigua, i recomanable pels caminants, atés que
hi ha trams prou tècnics i costeruts, i pot fer calor. Les dos proves són magnífiques
com a entrenament per marxes/curses superiors en estiu (camí de santiago, pirineu,
maratons).
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 14:00 h. No tenint cap
responsabilitat la organització a partir d’eixe moment.

Inscripcions limitades a 1.500 participans
Les inscripcions es tancaran el 1 abril o arribar a 1.500 inscrits.



12 de gener al 28 de febrer: 10 € caminats i 13 € corredors.
1 de març fins 15 d’abril: 12 € caminats i 16 € corredors.

NOTA: a partir de l’1 d’abril, l’organització no assegura la talla de la samarreta siga la sol·licitada.

La inscripció es podrà realitzar en les següents botigues: Tenda BASE en Plaza
Major, on hi ha un 20% de descompte en articles que no estiguen rebaixats a
partir de 50 €. Consultar condicions en Tenda, i a la localitat de Xàtiva en
ATLETES i SETABIS SPORT, de la qual cosa es farà publicitat a la web,
facebook, etc, així com indique la web del cronometratge.
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 en la Tenda BASE en Plaza Major, el
dijous día 16 de 17:00 – 22:00, el divendres día 17 de 10:00 – 14:00 y 17:00 – 22:00 i

el dissabte día 18 de 10:00 – 22:00, fent-se publicitat. Es demanarà document que
acredite la titularitat. La resta de Borses dels Corredors i els xips dels corredors i els
caminants se entregaran el mateix da de la prova, a partir de les 07:30 del matí en la
Avda Selgas nº 10, junt les escales.
ATENCIÓ: la pèrduda del xip o no devolució en el termini de 48 h, suposarà
el pagament de 15 € que se li reclamaran al participant.

Categories per a la cursa competitiva (edat mínima: 18 anys)




Absolut: Masculí i Femení de 18 a 39 anys.
Veterans: Masculí i Femení de 40 a 49 anys.
Màster 50: Masculí i Femení 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 2015.

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” Masculí i Femení en la cursa
Un pernil per l’equip amb més participants que finalitzen la prova.

Premis per a la marxa no competitiva (edat mínima: 14 anys, o cal anar
acompanyat de una persona major d’edat que es faça responsable)


Trofeu al més “major” Masculí i Femení en la marxa

Entrega de premis
L’entrega de premis es celebrarà a les 13:15 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 lloc, dia i hora que indique l’organització, la setmana
següent a la prova.

Per a tots els inscrits
“Coca amb embotit”, beguda i fruita.
Samarreta commemorativa alta qualitat.
Porta pitrals.

Altres obsequis que en puga aconseguir l’organització.

Serveis al participant
Guarda-roba, zona de pitrals, tenint en compte que l’organització no serà
esponsable 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.
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 5 hores en el recorregut de la cursa i marxa, o els temps establert
com a límit en este reglament.
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. Les cintes indicatives seran retirades com a màxim, en
la setmana següent a la prova.
Es recomana portar bidó de líquids (obligatori per corredors; si fa calor, patiran),
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 faça 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-hi perill pels 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.

de la III Xàtiva Natura Trail

