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EIXIDA: 9:00 HORES
DISTÀNCIA : 21.65 qm
DESNIVELL POSITIU : 1300 m
TEMPS MÀXIM : 5:00 HORES
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1. L´edat mínima de participació serà de 16 anys.
2. En cas d´abandonament caldrà avisar al control més pròxim.
3. La prova no es suspendrà pel temps una vegada iniciada.L´organització es reserva el dret
de suspendre-la fins el moments de l’eixida. Si es dones aquesta circumstàcia no es retornarà
el preu de la inscripció.
4. L’ organització i els col·laboradors no es fan responsables dels accidents i perjudicis morals
i/o materials que poguessin patir els participants i terceres persones abans,durant o després
d’aquesta prova.
5. L’organització pot demanar el DNI o similar per a comprovar l’edat o la identitat del
participant.
6. Es responsabilitat de cada participant seguir el recorregut marcat,així com estar ben
preparat físicament. S’aconsella portar un recipient per a repostar líquid, ja que l’organització
subministrarà la beguda però no el recipient.
7. L’organització tindrà la potestat de retirar qualsevol participant quan considere que la seva
salut es troba en perill.
8. Pel fet de participar s´accepta el present reglament.Tot el que no estigui especificat pel
mateix serà resolt per l’organització.

250m

ALTRES CONSIDERACIONS

300m

1. No passar per tots els controls establerts
2. Invertir més de 5 hores en completar el recorregut
3. No realitzar el recorregut per les zones marcades per l’organització
4. Qualsevol actuació que degrade l´entorn natural del Parc natural de la Serra d´Espadà
5. Negar ajuda algun company necessitat,essent obligatòri assistir i comunicar al control més
proper qualsevol accident que hagin observat.
6. Qualsevol desconsideració amb l’organització o participants en la cursa
7. No dur el dorsal de forma ben visible a la part davantera, a l´altura del pit.

350m

1. Assegurança de responsabilitat civil i sanitaria.
2. Dutxes a la Piscina municipal.
3. Servei de massatge al local de la Font-seca.
4. Bossa de corredor amb tots els obsequis que la organicacio puga arreplegar.
5. Diploma acreditatiu de la realització de la prova (descàrrega en Mychip)
6. Avituallaments al llarg de la prova.
7. Avituallament final al concloure la carrera al local de la Font-Seca.

Serà motiu de desqualificació de la prova amb perdua del drets de classificació i als obsequis a
l’arribada:

400m

La inscripció donarà dret a:

DESQUALIFICACIONS

450m

1. www.mychip.es
2. Esports Lizondo. Onda
3. Cafeteria Kiosko Espadán.Onda
4. + Quilòmetres. Onda
5. Atmosfera Sport. Castelló.
6. Ajuntament de Suera/s: info@suera.es

En els avituallaments no hi haura gots, cada corredor haurà de portar un recipient per tal de
plenar de líquid. L’aigua i la beguda isotònica seran proporcionades per l’organització en cada
avituallament.
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Punts d´inscripció:

ASPECTES MEDIAMBIENTALS
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Del 08 d’agost al 08 d’octubre 12 €
Del 09 d’octubre al 12 d’octubre 15 €

A partir de les 12:15 al Saló de la Font Seca.
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El termini i preu de la inscripcio serà el següent:

ENTREGA DE TROFEUS

650m

INSCRIPCIONS

Clubs
Trofeus als tres millors clubs, sumant els 5 millors temps en meta.
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Data: 16 d’octubre de 2016.
Distància: 21.650 metres.
Desnivell positiu: 1300 metres.
Avituallaments en cursa: 5
Recollida de dorsals: De 07:30 a 08:45 a la Plaça Església de Suera.
Eixida: 09:00 hores des de la Plaça Església.
Meta: Plaça Font-seca
Dutxes: Piscina municipal.
Temps màxim d´arribada: 5 hores.
Nombre de corredors màxim: 600.

Participants locals
Absoluta: 3 Homes i 3 dones
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DADES GENERALS

Absoluta: Tots els participants, Trofeus: Tres primers classificats
Sènior: De 16 a 39 anys, Trofeus: Tres primers classificats
Veterà / veterana A: De 40 a 49 anys, Trofeus: Tres primers classificats
Veterà / veterana B: De 50 a 59 anys, Trofeus: Tres primers classificats
Màster: De 60 anys en endavant, Trofeus: Tres primers classificats
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El dia 16 d’octubre us esperem. Suera i la Serra d´Espadà estan preparades.
Les primeres edicións van resultar màgiques, especials. Van omplir d´emoció els cors i tot un
poble es va volcar amb una carrera que mostra el millor del seus indrets.
Anem a per una nova edició que no us deixarà indiferents. Si ens visiteu, correreu per alguns
dels més bonics paratges que amagà l´Espadà. Passareu per fonts amagades, s´endinssareu per
camins amb exuberant vegetació, creuareu antics poblaments, les sureres i els pins seran els
vostres acompanyants.
El Club de Muntanya Serra d´Espadà, i tot el poble de Suera ha treballat per a que tot estiga
enllestit i us troveu com en vostra propia casa.
Fins el dia 16.

CATEGORIES

Distància : 21.65 Qm
Altura màxima : 735 mts - Altura mínima : 290.00 mts - Desnivell positiu : 1300 mts
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