
I Cronoescalada a la Pedra de Borriol  
 
REGLAMENT 
El reglament d’aquesta competició es basa en el reglament oficial de carreres per muntanya de la 
FEDME 
Tot allò no contemplat en els següents punts es regirà per aquest reglament. 
• La distància aproximada es de 5,780 Km, amb un desnivell positiu de 334,60 metres i 
17,80 negatius. 
• Per completar l’itinerari es dona un temps màxim de 1 hora .  
• Hi haurà 1 avituallament de líquid en el 3,740 km, més avituallament sólid en meta i una berena 
cuan arribem al Poliestportiu Municipal de Borriol. 
• L’itinerari estarà senyalitzat amb cinta balitzadora. 
• La prova cronometrada transcorre per asfalt. 
• El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, si be la organització es reserva el 
pret de suspendre-la o modificar el recorregut si ho considera oportú. Si es dona aquesta 
possibilitat no es tornarien els diners de la inscripció. 
• No es permet la participació a menors d’edat. 
• Si algú abandona la prova durant el transcurs d’aquesta, deurà avisar al control de carrera. 

 
Serà motiu de desqualificació: 
• Rebre ajuda externa. 
• No realitzar la totalitat del recorregut a peu pel lloc marcat per la organització. 
• Embrutar o degradar l’itinerari. 
• No portar el dorsal en la part davantera de la samarreta. 
• No prestar auxili a qualsevol participant que ho necessite. 
• Altres casos previstos en el reglament de competició de la FEDME. 
 
L’organització limita a 500 la quantitat de partici pants per motius de 
seguretat. 
 
El participant eximirà l’organització de qualsevol responsabilitat en cas 
d’accident o lesió. 
 
INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
• L’import de la inscripció es de 5 € . 
• El termini d’inscripció és el dia 29 de Juliol de 2012. A partir d’aquesta 
data no s’admetran més inscripcions. Tampoc s’admetran inscripcions el dia de la prova. 
• La inscripció sols es pot realitzar personalment a les tendes: 
 
-Evassion running –   c/ Vera, 26 - Cs 
-Free Run –    c/ Músico Perfecto Artola, 10, Cs 
-Atmosfera Sport –   c/ Sierra Mariola, 13, Cs 
-Cafeteria el Pou –   Plaza el Pou, Borriol 
-Castesan –    Av. Zaragoza, 13, Borriol 
 

 
La inscripció dóna dret a: 
• El avituallament intermig més, avituallamet en meta i la berana situada en el Poliestortiu 
municipal de Borriol. 
• Assistència sanitària durant el transcurs i al finalitzar la prova. 
• Transport dels participants que abandonen fins a l’arribada. 
• Zona de dutxes en el poliesportiu municipal. 
 



ENTREGA DE DORSALS, EIXIDA I ARRIBADA 
 
 
• L’entrega de dorsals serà el dia de la proba mitja hora avans d´escomençar en el poliesportiu de 
Borriol 
• L’eixida serà el dissabte 4 de agost a les 18 h des de el Poliesportiu Municipal de Borriol. A les 
17 h s’obrirà el control de dorsals, i es tancarà a les 17h45m. Tot aquell que no passe el control 
d’eixida abans d’aquesta hora serà desqualificat. 
• L'arribada estarà situada a la Pedra de Borriol, situada en la partida de la Serra de la mateixa 
localitat. 
• Una vegada hauràn arribat els competidors a Meta hi haurà de tornar al punt d´eixida i ho farem 
baixant una senda d´uns 4,00 km, tardarem ½ hora, i no es competitiva, en el punt déixida ens 
espera un berenar. 
 

CATEGORIES I PREMIS 
 
• L’entrega de trofeus serà a les 19h30m  aproximadament. 
• S’entregarà un trofeu als 3 primers classificats a les següents categories: 
-Absoluta Masculina 
-Absoluta Femenina 
-Local Masculina 
-Local Femenina 
 
S´entregarà un detall per confirmar als  
100 primers corredors en arribar a meta. 
     
• L'edat a tindre en compte per a les categories serà aquella que el participant tinga el dia 31 de 
desembre de l'any 2012. 
 
Organitza  
 
Club Muntanyer la Pedrera                   J.Sanch ez 
 
 
Col·laboren 
 
-Evassion running  
-Free Run  
-Atmosfera Sport  
-Cafeteria el Pou 
-Castesan  
 
Patrocina 
 
Ajuntament de Borriol 
Diputació de Castelló 
 
 
Podeu trobar tota la informació i descargar totes l es dades de la cursa en  
les noticies de la web:  
 
www.j-sanchez.es  
 
O escanetjant amb el movil este codi QR 
(Track, triptic, reglament, etc) 


