Reglament
Aquest és un extracte del reglament. Podeu
trobar el reglament complet a les noticies en:
www.j-sanchez.es
La distancia es de 5,780 Km. Amb un desnivell
positiu de 334,6m i 17,8m en negatiu.
Hi haurá un avituallament
d´aigua en el km 3,740.

L´incripció dona pret a:
Un avituallament durant la prova, meta i
berenar en meta.
Dutxes en el poliesportiu municipal de Borriol.
Transport a meta en cas d´abandonament de la
prova.
S´entregarà un detall per confirmar als
100 primers corredors en arribar a meta.

El mal temps no será obstacle per la realització
de la proba, si be la organització es reserva el
dret de suspendre-la. Si es dona aquesta
possibilitat no es tornarien els diners de la
inscripció.

NOM

La retirada del pitrals es podrà realitzar el
mateix dia de prova en el poliesportiu municipal
de Borriol.

L´organització limita a 500 la quantitat de
participants per motius de seguretat.

L´eixida será des de el Poliesportiu municipal de
Borriol a les 18h.

El participant eximirà l´organització de
qualsevol responsabilitat en cas d´accident o
lesió.
INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT
L´import de la incripció és de 5 €.
L´inscripció finalitza el dia 29 de Juliol de 2012.
No s´admetran mes incripcions el dia de la
prova.
Únicament es podràn fer les inscripcions en les
següents tendes:

COGNOMS

TELEFON

DNI

ADREÇA

L´arribada estarà situada en La Pedra de
Borriol, en la partida de la Serra.
POBALCIÓ

Una vegada hauràn arribat els competidors a
Meta hi haurà que tornar al punt d´eixida i ho
farem baixant una senda d´uns 4,00 km en
direcció cap el punt déixida, allí ens espera la
zona de dutxes i un berenar. La baixada dura ½
hora, i no es competitiva.

CP

E-MAIL

CLUB

LOCAL SI - NO

CATEGORIES I TROFEUS
-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

Absoluta masculi
Absoluta femeni
Local masculi
Local femeni

SIGNATURA
REGLAMENT

I

ACCEPTACIÓ

DEL

Distancia
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
5,78
Distancia
2,71
3,45
4,03
4,47
5,78

Camvi d´altitud
-23
+23
+101
+82
+85
+49
Pendent %
22,4
13,5
16,1
19,2
13,0

