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Reglament 

 
General 

La VIII marxa senderista de muntanya és una prova no competitiva, que pretén fomentar el senderisme i 
al mateix temps passar un matí gaudint de la natura, dels amics i de la família; a més a més de donar a 
conèixer una part important de la muntanya de Vilamarxant. 

 

Però el més important és poder aconseguir realitzar una marxa solidaria, per la qual cosa les persones 
participants no paguen quota d’inscripció. A canvi es comprometen a col·laborar voluntàriament 
l’aportació de 3€. 

 

A més, enguany posarem en marxa el "Dorsal 0" que serà la forma de col·laborar en esta noble causa sense 
participar físicament en la marxa, de forma que es podrà ajudar de la mateixa forma i permetrà tindre un 
major control de la gent que participe en el prova. 

 

La marxa està organitzada per l’Ajuntament de Vilamarxant, Càrites Vilamarxant i el Club de Muntanya i 
Atletisme de Vilamarxant. 

 

Ubicació 
 

L’eixida i l’arribada estarà situada a l’Avinguda 2 de maig davant de l’Ajuntament. La zona per aparcar 
els vehicles serà l’esplanada davant de la policia local. 

 

Horari 
 

L’hora d’eixida serà a les 08.30 h. des de l’Avinguda 2 de maig. Per l’entrega de les aportacions les 
persones inscrites deuran estar en el lloc d’eixida 30 minuts abans de l’inici de la marxa. 

 

Inscripció 
 

La inscripció es formalitzarà en els següents lloc: 
 

 Internet http://caritas.vilamarxant.info/marxa 
 

 Ajuntament de Vilamarxant (en recepció). 
 

 En punt d’eixida/meta. 
 

Responsabilitats 
 

Els participants aniran a peu i han de seguir en tot moments les indicacions de l’Organització que anirà 
degudament identificada. El traçat també estarà degudament senyalitzat. 

 

Els menors d’edat deuran anar acompanyats pels pares o les persones responsables. 
 

L’organització no es farà responsable de les reclamacions o demandes que resulten dels danys que puguen 
succeir-li tant als participants de la marxa en cas d’accident o negligència, com als materials en el cas de 
pèrdua o deteriorament. Els participants inscrits en la VIII Marxa Senderista Solidaria entenen que 
participen voluntàriament i sota la seua responsabilitat en la marxa, per consegüent exoneren, renuncien, 
eximeixen i convenen en no denunciar a l’organització, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, 
de tota responsabilitat civil en cas d’accident o lesió. 

 

L’organització es reserva el dret de canviar l’itinerari o suspendre la marxa per circumstàncies 
climatològiques o qualsevol altre tipus de perill que puga perjudicar als participants. 

 

Vivers 
 

Cada participant durà el seu esmorzar i suficient aigua per a la marxa, així com barretes energètiques o 
semblants. El punt d’esmorzar serà als 8 km en el Corral de la Bassa Barreta. 
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Itineraris i temps 

 

Els participants eixiran tots junts en un itinerari a través muntanya de 12,6 km (altura máx. 345 m., 
desnivell acumulatiu de 300 m. i dificultat mitjana. El recorregut és circular. Es dona un temps màxim de 5 
hores per finalitzar els circuits. 

 

Els itineraris estaran degudament senyalitzats amb cintes de colors.  

Límit d’inscripcions 
 

La inscripció es tancarà quan s’arribe a 350 participants (límit que posa l’organització). 
 

A l’acabar la prova no es lliurarà cap obsequi commemoratiu. 
 

Respecte medi ambient 
 

Es prega als participants que siguen respectuosos amb el medi ambient, per no embrutar-lo ni degradar-
lo, ja que la totalitat de la prova transcorre pel Parc Natural de les Rodanes. 

 

Drets d’imatge 
 

L’Organització es reserva el dret de publicar i difondre les imatges que puga obtenir d’aquesta marxa. 
 

Telèfons d’interès 
 

Per a qualsevol qüestió abans de la prova pots contactar amb nosaltres a 
caritas_vilamarxant@hotmail.com. 

 

En cas de produir-se qualsevol incident, els telèfons de contacte són: 
 

Assumpte Telèfon de contacte 

Emergències i Protecció civil 660901707 

Informació de la marxa 
Miguel: 678260142 

José Miguel: 691578621 
Raül: 654427538 

Caritas Vilamarxant caritas_vilamarxant@hotmail.com 

Informació d’inscripcions 962710032 
 
 

Recomanació final 
 

El fet de participar suposa l’acceptació del reglament. 
 

 
 

Esperem el bon comportament i bona voluntat de tots i totes. 

Volem gaudir amb tots vosaltres del nostre entorn natural. 


