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TRAIL i MARXA SENDERISTA 

Introducció 

Esta carrera se celebra per un dels paratges m
vall d’Albaida.  

 
La carrera transita per camins, pistes forestals i sendes de la serra d
que el contacte amb la natura siga molt especial
 
El inici de la carrera i marxa senderista 
Font Jordana i des de ahí tant els corredors com 
marcat per la serra d´agullent.

 

DADES TÈCNIQUES 

Perfil i croquis Trail Serra d
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Perfil  i croquis Marxa Senderista

https://es.wikiloc.com/rutas

https://es.wikiloc.com/rutas
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Marxa Senderista  serra d´A gullent 2023

 

 

 

TRACK TRAIL SERRA D´AGULLENT: 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/sprint-trail-agullent-2023

 

TRACKMARXA SERRA D´AGULLENT: 

 

.com/rutas-senderismo/marxa-trail-agullent-2023-118146079
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PROGRAMA CARRERA I MARXA:  

INSCRIPCIONS: 

L´inici d´inscripcions començara el día 12 de desembre fins exhaurir totes les places o 

fins al día 8 de març. 

PREU:  

-L’import de la inscripció serà de 13 € per a tots els participants del trail i de 10€ per als 

participants de la  marxa. 

-Hi haurà 350 places repartides entre el trail i la marxa. 

-Les inscripcions sols se realitzen mitjançant el web: http://www.multiesport.es/ 

No s'admetran corredors menors de 18 anys per al trail, si podran fer-ho per a la 

marxa presentant una autorització dels pares. 

 

Dorsals:  

El lliurament de dorsals i entrega de bolsa del corredor es realitzarà en la Piscina 

municipal d´Agullent (junt a l´eixida de les proves) el mateix dia de la prova de les 

07:30 h fins a les 09:00 h. 

Cada participant portarà el seu propi mitja de subjecció del dorsal. 

 

Política de devolucions:  

Una vegada realitzada la inscripció, només s'accedirà a la devolució del 50% en cas de 

lesió o malaltia fins al 27 de febrer de 2023. Per a això serà necessari la presentació 

d'un certificat mèdic a l'organització mitjançant correu electrònic a la següent adreça: 

multiesport_@hotmail.com 

En el cas de que la Generalitat Valenciana, o els seus representants de la Conselleria de 

Medi Ambient, o altres organismes competents decreten l’alerta 3 per a eixe dia, la 

prova quedarà suspesa. 

(En aquest cas, aliè a l’organització, las quotes d’inscripció no es retornaran i els 

beneficis que queden seran donats a una institució local solidaria amb els més 

desfavorits). 
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HORARI I LLOC DE LA PROVA:  
• Diumenge 12 de març de 2023 

• Camí de Bocairent junt a picina municipal – Agullent (valencia) 

• De 07:30h a 09:00h: recollida dorsals i bolsa de corredor. 

• 09:30:  Eixida en massa de les dos proves. 

• 12:30h: Entrega de trofeus a la picina municipal. 

 

RECORREGUT:  
L’itinerari de les proves transcorre per les sendes i camins de la serra d´agullent. Per 

aquest motiu cal tenir un respecte màxim per l’entorn. Qualsevol deixalla de un 

participant de alguna de les proves suposarà la immediata desqualificació de la prova. 

 

Descripció proves:  

• El Trail Serra d´agullent te una distancia total a recórrer de 12,62km amb un 

denivell positiu de 400m. 

• La marxa senderista Serra d´Agullent te una distancia total a recorrer de 7km 

amb un desnivell positiu de 250m. 

En el recorregut del trail hi haurà un punt de control situat al km 8 (font del Patxe) i el 

control final de meta es tancarà a les 12:30h. Pasat este horari cuançevol participant 

no tindrà dret a calcificació final ni possible trofeu. 

 

TERMES MUNICIPALS PER ON PASA LA CURSA TRAIL SERRA 
D´AGULLENT:  
 

• Km 1 al 4 terme d´Agullent 

• Km 4 al al 5 terme d´Agres 

• Km 5 al al 10 terme de Benisoda 

• Km 10 al 12,62 terme d´Agullent 
 
TERMES MUNICIPALS PER ON PASA LA MARXA SENDERISTA  
SERRA D´AGULLENT:  
 

• Km 1 al 7 terme d´Agullent 
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AVITUALLAMENTS:  

• Al trail hi haura els següents avituallaments: 

 

o Km 3,8 Cami vell Ontinynet – Agres: Liquid i Solid 

o Km 9,2 Pedrera: Liquid 

o Post-Meta: Liquid i Solid 

 

• A la maxa hi haura els següents avituallaments:  

o Km 3,8 Pista Forestal: Liquid i Solid 

o Post-Meta: Liquid i Solid 

 

L´ajuntament d´agullent es suma a l’utilització de menys plàstic, per tant a la cursa i la 

marxa s’evitarà l’ús de gots de plàstic als avituallaments.  

Per tant cal que els participant porten el seu got o bidó per abastirse de líquid. 

 

MESURES DE SENYALITZACIÓ DE LA PROVA:  
 
Les proves estarán senyalitzades en els accessos per carretera a Agullent fins a la 
piscina Municipal (lloc d’eixida de les proves) 
Així mateix estarán marcades les zones d’aparcament dels vehicles. 
 
Les proves estarán marcades kilometre a kilometre per plaques de format A3 
plastificades i per cintes de color Roij per a la modalitat de Carrera Trail i color groc per 
a la modalitat de marxa senderista. 
 
Estes cintes serán retirades pels dispositius de control de prova que van darrera dels 
corredors “granera” tancant les proves. 
 
 

DESQUALIFICACIONS:  

Serà motiu de desqualificació o sanció: 
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• No realitzar el recorregut complet. 

• Alterar la publicitat del dorsal. 

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

• No atendre les instruccions dels jutges o del personal d'organització. 

• Entrar en meta sense dorsal o xip. 

• Deixar enderrocs (envasos de menjar o beguda, o qualsevol altra cosa) fora dels 

zones d’avituallament 

• Mostrar signes clars de cansament o qualsevol alteració física o psíquica que 

posi en perill la seva salut. 

• Disposar d'una actitud inadequada contra l'entorn natural que ho embolica. 

 

CATEGORIES DE LA CURSA TRAIL SERRA D´AGULLENT:  

• SÈNIOR: masculí: entre 18 a 39 anys. 

• SÈNIOR femení: entre 18 a 39 anys. 

• VETERANS: entre 40 a 49 anys. 

• VETERANES: entre 40 a 49 anys. 

• MÀSTER MASCULÍ: entre  50 a 69 anys. 

• MÀSTER FEMENÍ:  entre 50 a 69 anys. 

• LOCALS (nascuts o empadronats a AGULLENT). 

PREMIS DE LA CURSA:  

• Trofeus per als tres primers de cada categoria. 

• Cuixot al primer home i dona que arribe a META 

 

Els participants a la marxa senderista no tenen opció a trofeu al tractarse de una prova 

no competitiva. 

 

REGALS:  

Tots els participants inscrits seran obsequiats amb la borsa del corredor, que podrà 

variar en funció del nombre de participants i dels patrocinadors. 
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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I PUNTS DE RETIRADA:  

Existirà assistència sanitària en am metge i ambulància situada en la zona de sortida i 

arribada de les proves. (picina municipal d´Agullent) 

 

VEHICLES AUTORITZATS:  

 

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

 

SEGUR: 

La prova estarà coberta per un Segur de Responsabilitat Civil i d'accidents que cobrirà 

a tots els participants inscrits, i les garanties dels quals i capitals assegurats s'ajusten a 

les condicions establertes pel Reial decret 849/1993, de 4 de Juny, i l'article 14 de 

l'annex II del Reial decret 1428/2003. 

 

ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT:  

 

La inscripció i participació en la prova comporta l’acceptació d’aquest reglament. 

 

 

RECLAMACIONS:  

En el supòsit que algun participant no estigui d'acord amb la classificació, haurà de 

dirigir-se a control de prova i exposar oralment al jutge àrbitre les al·legacions que 

consideri oportunes. El termini per reclamar es tancarà aproximadament a l'hora 

després de l'arribada del primer participant. Si són desestimades per aquest es podrà 

presentar reclamació per escrit i acompanyada per un dipòsit de 40 €. Si no hi ha jurat 

d'apel·lació la decisió del jutge àrbitre o comissari és inapel·lable. 

 

 

 

 
CANVIS I SUSPENSIÓ: 
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Es podrà suspendre la prova si s'observa un risc per a la seguretat dels participants, per 

causa de força major, les condicions meteorològiques extremes ho desaconsellen o la 

preemergència per incendis forestals arriba al nivell 3, declaració de risc extrem. 

Així mateix una vegada suspesa pels motius de causa major que pogueren ocórrer, no 

es tornaria a repetir la prova, ni es retornaria total ni parcialment l'import de la 

inscripció. Qualsevol modificació es notificarà degudament. 

 

ACCEPTACIÓ DRETS D’IMATGE:  

Amb la inscripció a l'esdeveniment s'autoritza l'organització a poder realitzar 

fotografies, imatges, vídeos, pel·lícules, enregistraments o qualsevol altre registre de 

les activitats dels esdeveniments i posteriorment siga usat per a qualsevol disseny o 

comunicació de l'esdeveniment. 

En el cas que en l'entrada a meta els participants que creuen 

aquesta, es feren acompanyar de menors d'edat, l'organització entendrà que els seus 

pares o tutors l'autoritzaran a publicar les fotos en les quals aquests apareguen. 

 
 

RESPONSABLES DE L’ORGANITZACIÓ:  
 
 
 

 

Cartell anunci Trail i marxa senderista Serra d´agu llent 2023:  

 
 

Bolsa del corredor participants Trail i Marxa sende rista:  
 
Estem en procés de disseny del trofeu i del regal d’aquest any. 
 
 

 


