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De regularitat senderista
marxa

RÒTOVA

RECORREGUTS:

10 KM 550m DESNIVELL

8 KM 375m DESNIVELL

ACTIVITATS:

7.30 Desdejuni i entrega  

de dorsals

8.30 Eixida

9.00 tancament eixida

13.00 tancament arribada

13.30 >Entrega trofeus



marxa de regularitat senderista

rotova 3 de desembre del 2022
El diumenge 3 de desembre del 2022 organitzem,
conjuntament amb la “Federació d’Esports de Muntanya i
Escalada de la Comunitat Valenciana” la “Marxa de
Regularitat senderista” per part del PR-CV 100 a Ròtova,
on transcorrerem per microreserves de flora i fauna, així
com pel Refugi “Casa dels Garcia”. El recorregut té una
distància de 10 km amb 550 metres de desnivell acumulat
amb una dificultat física mitjana i sense dificultat tècnica,
per la qual cosa és apta per a totes les edats. Podreu
gaudir d'un recorregut amb unes vistes espectaculars, on
podrem observar moltes de les serres i pics que ens
envolten com el Mondúver, el Benicadell, la Safor, el
Montgó, la Serra Falconera, la Serra d’Ador, la Cuta, el
xillibreo o alt del miserat… Si les condicions acompanyen
podrem gaudir d'unes magnífiques vistes a l'illa d'Eivissa.
Hi haurà un recorregut alternatiu per a la lliga
Sargantanes de 8 km amb 375 metres de desnivell
acumulat.
Ens vorem a la plaça major de Ròtova a les 07.30 h per al
desdejuni i recollir els dorsals, l’eixida será a les 8.30 h, a
les 9.00 h es tancarà la eixida. A les 13.00 h el tancament
de l’arribada i a les 13.30 h l’entrega de trofeus.

Les inscripcions es realitzaran a través de la FEMECV

www.femecv.com fins al dijous 1 de desembre fins a les 23.59 h.

El preu d'inscripció serà de 5€ per a federats. Els no federats també
es podran inscriure a un preu de 10€ (5€ d’inscripción + 5€
d’assegurança). Els menors de 18 anys federats no paguen inscripción.

Vos esperem a Ròtova el diumenge 3 de desembre!!!!!!!


