
1. REGLAMENT 

1.1 Nom i data 

La I Mitja Marató de Muntanya de Castelló de Rugat estarà organitzada per l’empresa 

Multiesport amb la col·laboració del Club Ciclista Benicadell i l’ajuntament de Castelló 

de Rugat. 

La carrera es celebrarà el dia 20 de març del 2016, diumenge, a partir de les 09:00 

hores en la qual podrà participar qualsevol persona capacita sense distinció de sexe ni 

nacionalitat. 

 

1.2 Modalitats 

-El recorregut serà de 21.097 metres aproximadament, amb un desnivell positiu de 814 

metres. 

-També tindrem l’opció d’una modalitat solidaria amb un “dorsal zero” per a tota 

aquella gent que vuiga col·laborar amb l’associació “Junts contra el càncer” i no puga 

participar a la prova. 

Aquestes persones que fagen l’ inscripció solidaria tindran opció a entrar en els 

diferents sortejos que puga realitzar l’organització durant el temps que duren les 

inscripcions o el dia de la carrera. 

L’eixida i la meta estaran  situats al Carrer Sant Vicent de Castelló de Rugat. 

 

1.3 Inscripcions i entrega de dorsals i chips 

Les inscripcions es podran realitzar de les següents maneres: 

- Inscripció anticipa a través de la web www.multiesport.es (fins el 16/03/2016). 

- En el Porrat de Sant Antoni a l’estand de Multiesport on es farà la presentació 

de la I Mitja Marató de Muntanya de Castelló de Rugat. 

- El dia de la prova amb la condició de no tindre cobertes les places que 

s’oferten. 

 

http://www.multiesport.es/


L’import de l’ inscripció serà: 

- 15 € fins al diumenge dia 28 de febrer del 2016 a les 23:59 hores. 

- 17€ del  1 de març fins al 16 de març del 2016 a les 23:00 hores. 

- 20€ Dia de la prova fins a 30 minuts abans de començar la carrera. 

- 5€   Dorsal zero. Modalitat Solidaria amb l’associació contra el càncer de 

Castelló de Rugat. 

Aquests preus seran respectats siga quina siga la manera de realitzar 

l’inscripció, sols es tindrà en compte la data. 

L’entrega de dorsals i xips es farà el mateix dia de la prova. L’horari serà de 07:30 fins 

les 08:30. 

El nombre màxim de participants serà de 450, reservant l’organització 50 places que 

en cas de no ser cobertes s’ofertarien a tot el mon a través de la web 

ww.multiesport.es. 

 

1.4 Devolució de l’inscripció 

Una vegada formalitzada l’, sols s’accedirà a la devolució del 75% en cas de lesió o 

infermetat fins el 13 de març del 2016. Aquesta inscripció podrà ser substituïda per un 

corredor suplent una vegada fets tots el tràmits corresponents. Per a donar de baixa 

una inscripció farà falta un certificat mèdic enviant-lo a través de correu electrònic a la 

direcció info@multiesport.es 

 

1.5 Categories 

L' organització estableix les següents categories per accedir a trofeu: 

-Sènior (de 18 a 39 anys) Masculí  

-Sènior (de 18 a 39 anys) Femenina  

-Veterà (de 40 a 49 anys) Masculí  

-Veterana  (de 40 a 49 anys) Femenina  

-Màster Masculí (+ de 50 anys) 

-Màster Femení (més de 50 anys) 

-Premi Local Masculí 

-Premi Local Femení 

mailto:info@multiesport.es


-Equip més nombrós 

 

Els trofeus s' entregaran a les 12:00 h.  a la zona de pòdium en el Carrer Sant Vicent. 

En cas de faltar algun participant d’alguna de les categories li se faria entrega 15 

minuts després d’arribar a meta. 

 

1.6 Premis i obsequis 

-Trofeus als 3 primers classificats de cada categoria, tant Sènior com Veterà. 

-Trofeu al millor participant masculí i femení locals. 

- Un pernil a ‘l equip més nombrós. 

Tots els participants inscrits a la I Mitja Marató de Muntanya de Castelló de Rugat 

tindran dret a la bossa del corredor. Aquesta bossa pot variar en funció de les 

empreses col·laboradores i del nombre de participants. 

 

1.7 Temps màxim i punts de control 

La meta es tancarà 4 hores 30 minuts després de donar l’eixida estipulant 

l’organització els següents temps de pas: 

1er Avituallament (Km. 5,5) Fins a 1 hora i 30 minuts  després de donar l’eixida. 

2on Avituallament (km. 9,5) Fins a 2 hores i 30 minuts després de donar l’eixida. 

3er Avituallament (km 15) Fins a 3 hores i 45 minuts després de donar l’eixida. 

Aquests controls es tindran que respectar entregant a l’organitzador que indiqués la 

retirada el xip. El participant podrà seguir sempre baix la seva responsabilitat o podrà 

sol·licitar el trasllat a la zona de meta a l’organització. 

Cal dir que una persona amb unes condicions mínimes i capaç de realitzar aquests 

tipus de proves i distancies, sobradament pasara per els punts de control. 

 

1.8 Avituallaments 



Existiran avituallaments sòlids, líquids i sòlid/líquid al llarg del recorregut. Durant el 

recorregut tindrem 3 zones d’avituallaments. 

Km 5,5: Avituallament líquid 

Km 9,5: Avituallament Sòlid i líquid 

Km 15: Avituallament Sòlid i líquid 

A més a més, en la zona de meta es prepararà un aperitiu final exclusivament per a 

tots els participants en la prova. 

Tota la fruita i altre menjar que no siga consumida per els participants i estiga amb bon 

estat serà donada amb fins socials. 

 

1.9 Asistencia Sanitaria i punts de retirada 

Existirà assistencia sanitària en: 

-Zona d’ eixida i arribada del recorregut de la carrera 

-Punts intermedis del recorregut. (Avituallaments) 

Es podrà abandonar la prova en qualsevol punt d’avituallament habilitat per 

l’organització i fent-ho saber als organitzadors. 

 

1.10 Trànsit 

El recorregut sols compta amb dos punts de trànsit de vehicles. El punt es la carretera 

que creua Castelló de Rugat (Camí Reial). Aquesta carretera estarà tallada al trànsit 

durant l’eixida de la prova, 5/10 minuts per la policia local. També es faran talls 

intermitents a l’arribada dels participants, conforme vagen arribant al punt de carretera. 

Durant la resta de recorregut no es creua ninguna altra carretera. No obstant això, hi 

haurà personal voluntari en els encreuaments de camins rurals per tal de previndre  als 

usuaris d’aquests com als corredors, ja que el Circuit es obert al trànsit. 

 

1.11 Motius de desqualificació 



Seran motius de desqualificació: 

- No col·locar el xip en l’esportiva i no passar pels punts de control establits. En 

cas de pèrdua es tindrà que comunicar a l’organització per avisar al 

cronometrador que estarà en la zona de meta. És responsabilitat de cada 

corredor seguir per l’itinerari marcat. 

- No realitzar el recorregut complet. 

- Alterar la publicitat del dorsal 

- Portar el dorsal i/o el xip adjudicat a un altre corredor 

- Entrar en meta sense dorsal o xip. 

- Deixar residus (envases de menjar o beguda, gels, barretes...) fora de les 

zones d’avituallament. 

- Mostrar signes clars d’esgotament o qualsevol alteració física o psíquica que 

pose en perill la salut. 

- Mantindre una actitud inadequada contra l’entorn natural. 

- No donar auxili a qualsevol participant que ho puga necessitar en un moment 

donat. 

 

1.12 Cursa Solidària 

No sols es tracta d’una cursa solidaria pel fet que una part de l’inscripció siga donada a 

l’associació “Junts contra el càncer”. És solidària per altres motius com: Solidaritat amb 

la resta de participants, solidaritat amb el medi ambient, solidaritat amb els voluntaris. 

- Als  avituallaments es repartiran gots de plàstic i menjar amb envasos. Es 

obligat una vegada consumit tirar-ho a les papereres habilitades per 

l’organització en la zona d’avituallament. 

- Queda totalment prohibit tirar envasos  durant el recorregut. Per a tirar-ho 

estaran les zones d’avituallaments amb la senyalització corresponent. 

- Caldrà deixar passar en cada moment al corredor que vaja mes ràpid, intentant 

tindre paciència quan el pas no siga possible sense increpar als corredors més 

lents. 

 

1.13 Vehicles autoritzats 

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els que designe l’organització. 



 

 

1.14 Segur 

La prova estarà coberta per un Segur de Responsabilitat Civil y un d’accidents que 

cobrirà a tots els participants inscrits a la I Mitja Marató de Muntanya de Castelló de 

Rugat. 

 

1.15 Serveis de Dutxa  

L’organització contarà al poliesportiu municipal amb servei de dutxes per als corredors 

que acaben la prova. 

 

1.16 Acceptació del Reglament 

Tots els participants inscrits a la I Mitja Marató de Muntanya de Castelló de Rugat 

acceptaran haver llegit el reglament i aprovat tot allò que diu. 

Modificació del Reglament 

L’organització, per causes de força major e imprevistos importants, es reserva el dret a 

variar qualsevol punt d’aquest reglament, a la modificació del recorregut o horaris i 

inclús a la suspensió de la prova. 

D’aquesta manera l’organització té prevists dos recorreguts alternatius en cas de que 

les circumstancies posen en perill la seguritat dels corredors. 

 

1.17 Material Obligatori 

Cada participant tindrà que portar damunt el següent material: 

- 0,5 litres d’aigua 

- Telèfon mòbil 



L’organització es reserva el dret de realitzar control de material a l’entrada de la 

zona d’eixida,  podent arribar a desqualificar a aquell participant que tinga el 

mínim del material obligatori. 

 

2. DADES GENERALS I RECORREGUT 

 

 

 

Enllaç del track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11680463 

Dificultat: Mitja-Alta 

Ruta circular 

Punt més alt: 692 metres 

Punt més baix: 241 metres 



Desnivell Positiu: 814 metres 

 


