
TRAIL MUNTANYA ADOR - PALMA DE GANDIA 

Art. 1- Els Ajuntaments d'Ador i Palma de Gandia, mitjançant les seues Regidories d'esports 

organitzen la "Cursa de Muntanya Palma - Ador". La prova transcorrerà pels municipis de les dos 

localitats, així com pel terme d’Alfauir. La prova es celebrarà el diumenge 14 de maig, constarà 

de dos modalitats: cursa i marxa i estarà limitada a 500 participants entre les dos modalitats. 

Art. 2- L'eixida de la prova serà a les 8.30hrs els corredors i a les 8.35 hrs els caminants. 

Els dorsals es repartiran el mateix diumenge de la prova en horari de 7.30hrs a 8.15 hrs en 

l'ajuntament de Palma junt a l'eixida de la prova. 

Art. 3- El recorregut te una distància aproximada de 15km amb un nivell acumulat de 490 metres 

per als corredors i de 10km per als caminants. La prova te com a finalitat fomentar l'esport de 

muntanya des del respecte a la natura i al territori, mostrant als participants la geografia, cultura 

i patrimoni d'aquestes poblacions de la comarca de la Safor. 

El recorregut estarà marcat per l'Organització amb cinta plàstica de color viu, banderoles i altres 

elements de senyalització situats a intervals regulars depenent de la tipologia del terreny i dels 

camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la. 

Els trams del recorregut que discorren per carreteres o carrers de poblacions no estaran tallats 

al tràfic rodat havent d'atenir-se els participants a les normes generals de Tràfic o a les 

indicacions de l'Organització. Serà obligatori creuar les carreteres pels llocs habilitats per a 

l'ocasió i degudament senyalitzats. 

Serà obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar pels controls establerts. L'Organització 

establirà quants controls sorpresa estimi oportuns al llarg del recorregut. El corredor que no 

efectuï el pas pels mateixos serà desqualificat. 

Art. 4. Durant el circuit, hi haurà dos controls d’avituallament aproximadament al km. 7 líquid i 

sòlid, i al km 12 líquid. Al finalitzar la prova, tots els participants tindran un avituallament sòlid i 

líquid. 

Art. 5- La prova estarà controlada mitjançant xip retornable que haurà d'anar col·locat a la 

sabata, tots/es les participants hauran de portar el dorsal en el pit de forma visible durant tot el 

recorregut. Tot aquell que no el tinga visible o arribe a meta sense ell serà desqualificat. El xip 

haurà de ser tornat a l'organització a l'arribada a meta. No està permès l'intercanvi de dorsals, 

la cessió d'aquest implica la desqualificació. 

La prova es tancarà a les 12.30hrs, tot aquell que no haja arribat a meta quedarà fora de la cursa 

i de les classificacions. 

Art. 6- Podran participar totes les persones majors de 18 anys amb les limitacions establertes al 

Reglament per a carreres de muntanya per a les carreres d’àmbit autonòmic publicat per la 

FEDME i FEMECV. 

 

 



Art. 7- Categories: 

HOMES (1º, 2º y 3º Classificats): 
 Sènior absolut. Nacidos a partir del 1/01/1978. 
 Veterà absolut. Nacidos antes del 31/12/1977. 

DONES (1ª, 2ª y 3ª Classificades): 
 Sènior absoluta. Nacidas a partir del 1/01/1978. 
 Veterana absoluta. Nacidas antes del 31/12/1977. 

CORREDORS LOCALS (1º, 2º y 3º Classificades): 
 Masculí absolut (els tres primers entre les poblacions de Palma de Gandia i 

Ador). 
 Femenina absoluta (les tres primeres entre les poblacions de Palma de Gandia i 

Ador). 
 

Art. 8- L’entrega de trofeus es realitzarà en finalitzar la prova. Els trofeus queden establerts de 

la següent manera: 

 Trofeus als 3 primers de cada categoria 

 Trofeu als 3 primers locals home i dona 

Art. 9- INSCRIPCIONS. 

Les inscripcions dels participants al TRAIL ADOR PALMA, ho podran fer a la plataforma 

d'inscripcions de: 

 CRONO4SPORTS - http://www.crono4sports.es/info/207/ 

La quota d’inscripció serà: 

 CORREDORS/ES: 13€ fins el 12 de maig i 16€ el mateix dia de la prova 

 CAMINANTS: 11€ fins el 12 de maig i 14€ el mateix dia de la prova 

Les inscripcions estaran obertes fins esgotar les 500 inscripcions. 

No es tornaran els diners en cas de no realitzar-se la prova per motius climatològics i/o altres 

que no siguen competència de l’organitzador d’aquesta. 

Art. 10- Hi haurà servei d’ambulància al circuit i a la zona de meta.  

Art. 11- Hi haurà servei de dutxes als vestuaris de la piscina municipal d'Ador on tindrà lloc 

l'arribada. També hi haurà servei de guarda roba que es deixarà en l'eixida en Palma de Gandia 

i s'arreplegarà en Ador on és l'arribada. 

Art. 12- L'organització de la prova podrà desqualificar a tots aquells participants que no vagen 

per el recorregut marcat, que no complisquen el reglament o que no respecten l'entorn natural. 

Es obligatori deixar els residus exclusivament als punts de recollida habilitats. 

Art. 13- Durant la prova, tot corredor al qui li siga demanat el pas, te l'obligació de deixar passar, 

el no compliment d'aquesta norma pot ser motiu de descalcificació. 



Art. 14- Encara que en tot moment la seguretat dels participants està garantitzada, per les 

característiques del recorregut és aconsellable que s'abstinguin de participar aquelles persones 

que no tinguen la preparació física adequada. Amb la inscripció a la prova, tots els participants 

declaren ser conscients de la duresa de les condicions geogràfiques i meteorològiques que es 

poden trobar en l'entorn on es disputa la prova. En aquest sentit, l'organització declina tota 

responsabilitat front al dany físic o moral que pogueren sofrir els participants durant el transcurs 

de la mateixa. No obstant, tots els participants correctament inscrits estan coberts per una 

pòliza d'accidents esportius i de Responsabilitat Civil. 

Art. 15.- Amb la inscripció, els participants autoritzen a l'organització a la lliure i gratuïta 

utilització de les imatges i vídeos gravats durant el transcurs de la prova, per a la seua publicació 

en la web i/o promoció del esdeveniment en xarxes socials i altres mitjos. 

D'acord en l’establert en la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de 

caràcter personal, totes les dades dels participants arreplegades al formulari d’inscripció seran 

inclosos en un fitxer privat propietat de Crono4sports, amb la finalitat de la gestió de la prova. 

Tots els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de 

les seues dades personals mitjançant correu electrònic a info@crono4sports.es 

Art. 16.-Tots els participants pel fet d'inscriure's, coneixen i accepten la totalitat d’aquest 

reglament i les seues respectives responsabilitats. 

Art. 17.- Tot allò no contemplat en el present reglament, es regirà per les normatives i 

reglaments de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME). 


