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La localitat de Cinctorres es troba situada a la comarca d’Els Ports, a l’extrem nord-
occidental de la província de Castelló, a 15 km de Morella i a 98 km de Castelló de la Plana. 

 
Les dues proves transcorren íntegrament pel terme municipal de Cinctorres, per un 

entorn de gran bellesa paisatgística que mostra la rica biodiversitat de fauna i flora existent al 
nostre municipi. 
 

 

1. Recorreguts i perfils 
 
La V Cursa de Muntanya Dinomania Trail  és una prova de fons de muntanya de 21,1 

km de distància  i 904 m de desnivell  que consta de quatre controls i avituallaments, més 
l’avituallament final de meta: 

 
- Primer avituallament: km 5,7 
- Segon avituallament: km 11,2 (sols líquid) 
- Tercer avituallament: km 14,3 
- Quart avituallament: km 16,2 
- Cinqué avituallament: km 21,1 (meta) 
 

 
 

Amb el propòsit de fer extensible la pràctica d’aquest esport a més gent, tindrà lloc la VI 
Marxa a Peu Dinomania , marxa no competitiva amb un recorregut de 13 km de distància i 
428 m de desnivell que consta de dos controls i avituallaments, més l’avituallament final de 
meta: 

 
- Primer avituallament: km 5,7 
- Segon avituallament: km 11,2 (sols líquid) 

 

  



2. Hora d’eixida i entrega de dorsals 
 
L’eixida de les dues proves és el dissabte 11 de novembre  a les 9:30 des del 

Poliesportiu i l’entrega de dorsals té lloc en el Local de Festes a partir de les 8:00 fins 15 minuts 
abans de l’eixida de les proves. 

 
 

3. Inscripcions 
 
L’import de la inscripció és de 15 euros per al públic en general i de 10 euros per a 

membres del Club de Muntanya La Roca Parda. 
 
La inscripció es pot fer: 
 
- Presencialment a l’Ajuntament de Cinctorres (telèfon: 96418001). 

 
- On-line exclusivament amb tarjeta a través de la web http://www.tdpevents.es/. 

 
- Presencialment a les tendes: Evasion Running (Castelló), Atmosfera Sport Running 

(Castelló), Free Run (Castelló), Meridiano Cero (Castelló), Urban Running 
(Castelló), Corremón (Castelló) i Shed Marks (Vilafranca). 

 
 

4. Normativa 
 

1. L’edat mínima per a poder participar en la cursa és de 16 anys. 
 
2. La inscripció dóna dret a: 

 
a. Cronometratge. 
b. Accés als controls i avituallaments establerts en el recorregut de la prova. 
c. Assistència sanitària durant el transcurs de la prova. 
d. Servei de massatge a la zona de meta. 
e. Dutxes al camp de futbol. 
f. Borsa del corredor amb regal. 
g. Participació en sorteig de material esportiu. 
h. Dinar de germanor. 
 

3. L’eixida és a les 9:30 des del Poliesportiu. 
 
4. El recorregut està clarament senyalitzat amb cintes situades de manera ben visible. 
 
5. El temps màxim per a la realització de la prova és de 4:30 hores. 

 
6. És motiu de desqualificació: 

a. No realitzar la totalitat del recorregut a peu per l’itinerari marcat per 
l’organització. 

b. No passar per tots els controls. 
c. Utilitzar qualsevol tipus de vehicle. 
d. Destruir qualsevol senyal. 
e. Realitzar el recorregut en més de 4.30 hores. 
f. Embrutar, maltractar o degradar l’itinerari o l’entorn. 
g. No donar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun accident ni donar 

avís en el control més pròxim. 
h. No portar el dorsal en la part davantera de la roba o en un lloc visible. 

 
7. És responsabilitat de cada participant seguir el recorregut marcat, així com estar ben 

preparat físicament. 
 



8. En cas d’abandó cal avisar al control més pròxim. 
 
9. L’equip mèdic té la potestat de retirar qualsevol participant quan consideri que la seua 

salut es troba en perill. 
 

10. L’organització no es fa responsable dels danys que els participants puguen sofrir o 
produir per qualsevol circumstància tant a ells mateixos com a tercers en el transcurs 
de la prova; per tal motiu, el participant eximeix de qualsevol responsabilitat els 
organitzadors i els col·laboradors de la prova. 

 
11. L’organització es reserva el dret a suspendre la prova en cas de condicions 

climatològiques adverses o no recomanables (NO es retornaria el import de la 
inscripció) i a modificar la distància o l’itinerari en el cas que hi haguera motius per a 
fer-ho. 
 

12. L’organització es reserva el dret de limitar el nombre de participants de la prova per 
motius de seguretat. 
 
 
 

5. Categoria i participants 
 
Existeixen 4 categories en funció del sexe i l’edat dels participants: 
 
- Senior masculí: fins a 39 anys durant 2017. 
- Senior femení: fins a 39 anys durant 2017. 
- Veterà masculí: de 40 anys a 59 anys durant 2017. 
- Veterà femení: de 40 anys a 59 anys durant 2017. 
- Màster masculí: tot aquell participant que compleix 60 anys o més durant 2017. 
- Màster femení: tota aquella participant que compleix 60 anys o més durant 2017. 
 
 

6. Premis i obsequis 
 
- Obsequis per als tres primers classificats de cada categoria de la cursa. 

 
- Premis per als guanyadors de cada categoria de la cursa. 

 
- Regal sorpresa per al campió absolut de la cursa. 

 
- Borsa del corredor amb regal per a tots els participants de la cursa/marxa. 
 
- Sorteig de material esportiu entre tots els participants de la cursa/marxa. 

 
- Un pernil per cada equip de 10 o més inscrits. 
 
 

 


