
 

 

 

CAMPIONAT ABSOLUT DE CURSA VERTICAL 2016 

Inov8 Vertical MABO - 12 de març de 2016 - Borriol 

INS CRIP CI ONS 

Prova limitada a 150 participants (per rigorós 

ordre d'inscripció). 

Termini d’inscripcions:  

 Del 18 de gener al 18 de febrer: 

Inscripcions al Campionat FEMECV, i 

participants amb llicència federativa d’altres 

comunitats. 

 Del 19 de febrer al 6 de març: Inscripcions 

a la Inov8 Vertical MABO. 

Preus:  

 Campionat FEMECV: 12 € 

 Campionat FEMECV (menors d’edat): 

inscripció gratuïta. 

 Inov8 Vertical MABO: 15 € 

Inscripcions a la web  mychip.es 

La inscripció dóna dret a:  

Bossa de corredor amb samarreta 

commemorativa, assistència mèdica, aperitiu 

final a l’arribada, assegurança d'accidents pels 

no federats, zona de dutxes i transport  de roba 

a l'arribada, premis i trofeus. 

EXTRACTE  DE L RE GLAM ENT  

Els menors de 15 anys no poden participar en 

la prova (Es considera la edat del participant a 

31/12/2016). 

És imprescindible entregar el document de 

consentiment informat, així com dipositar la 

llicència federativa original a l’hora de recollir 

el dorsal. Si no es compleixen aquests dos 

requisits no es podrà participar en la prova. Els 

menors d’edat, hauran d’entregar també 

autorització del pare/mare o tutor. 

El rellotge començarà a l'hora fixada, amb o 

sense la presència del participant. 

Serà obligatori deixar passar als corredors que 

t’alcancen. 

Està prohibida la utilització de bastons. 

Aquesta prova està regulada per la FEMECV i 

es regirà pel seu reglament de curses per 

muntanya, així com pel propi reglament de  la 

prova, publicat  al web www.maratoborriol.com.  

 

M AP A CURS A  ORGANI TZACI Ó  

Cursa organitzada per el Club Muntanyer la 

Pedrera de Borriol i la Federació d'esports de 

Muntanya i Escalada de la Comunitat 

Valenciana 

Web: www.maratoborriol.com 

E-mail: maratoborriol@gmail.com    

Facebook: Marató de Borriol 

Director de la cursa: Jorge Cabo. 

 

RE CORRE GUT  

Aquesta II edició, te una distància de 1,5 km, amb 

un desnivell positiu de 350 m. La sortida està 

situada a la Plaça de la Font (189 m) i la arribada 

a la Roca de la dama (553 m). El descens es durà 

a terme a peu, per camí marcat (aproximadament 

4km). 

  

PROGRAM A 

Dissabte 12 de març (Plaça de la Font) 

10:00 a 10:45 Lliurament de dorsals 

11:00 Eixida del primer corredor. Les eixides 

seran   individuals cada 30 segons. L'ordre de 

sortida serà per designació de l'organització i es 

publicarà el dia abans de la prova. 

13:00 aprox. Lliurament de premis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova limitada a 150 participants 
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