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23 Km, amb 680 m de desnivell positiu

Recorregut
El recorregut transcorre pel terme municipal de 
Vistabella del Maestrat. 
La distància aproximada és de 23 km., amb un 
desnivell acumulat de pujada de 680 m. 
Per cobrir aquest itinerari es dóna un temps màxim 
de 5 hores. Hi haurà 2 controls, com a mínim, amb el 
corresponent avituallament. 

Eixida
L’eixida serà a la plaça de l’Ajuntament de Vistabella 
el 19 d’agost de 2007 a les 9:00 hores del matí. El 
lliurament dels dorsals es farà en l’eixida el dia de la 
prova, a partir de les 8:00 hores fins a les 8:45.

Condicions d’inscripció
Podran participar les persones majors de 18 anys. 
Només tindran la consideració de participants locals, 
les persones nascudes o empadronades al municipi 
de Vistabella del Maestrat.

Inscripció I forma de pagament
L’import de la inscripció serà de 12€ per als no 
federats i 10€ per als federats FEDME.
La forma de pagament serà mitjançant l’ingrés en el 
compte corrent 3082-1108-73-1004760722  de 
Ruralcaixa, i remetent còpia de l’ingrés i del butlletí 
d'inscripció per fax  al número 964-389001. A més, 
cal presentar dita copia de l’ingrés i del butlletí 
d'inscripció en el moment de recollir el dorsal. Els 
federats hauran de presentar el carnet FEDME.
La data límit d’inscripció serà el 10 d'agost de 2007. 
Per motius de seguretat de les persones inscrites, 
l’organització limita a 400 el nombre de participants. 
Per tant no podrà inscriure’s ningú més una vegada 
s’haja arribat al límit fixat, encara que no haja vençut 
el termini d’inscripció. 

Premis
Tots aquells participants que finalitzen la prova dins 
del temps establert i no hagen estat desqualificats, 
obtindran un obsequi commemoratiu i un diploma 
acreditatiu del temps invertit en la prova. Els tres 
primers classificats de cada categoria obtindran un 
trofeu commemoratiu.

Categories
Les categories, tant en homes com en dones, 
queden establertes de la següent manera:

   Senior: Nascuts entre els anys 62 i 89.
   Veterà: Nascuts entre els anys 61 a enrere.

Desqualificacions
Serà motiu de desqualificació:
   -No passar per tots els controls.
   -No realitzar la totalitat del recorregut a peu, pel 
lloc marcat per l’organització.
   -Invertir més de 5 hores a completar el 
recorregut.
   -Embrutar o degradar l’itinerari i la muntanya en 
general.
   -No portar el dorsal en lloc visible.
   -No prestar auxili a qualsevol participant que puga 
sofrir un accident, havent de manifertar-ho en el 
control més pròxim. 

Més informació

Internet: http://cursavistabella.googlepages.com
Correu electrònic: cursavistabella@gmail.com 
Telèfon: 964-389007

Perruqueria
Centelles

OrganitzaOrganitza Col.laborenCol.laboren

PatrocinenPatrocinen

www.penyagolosa.es



  

Altres consideracions
 És responsabilitat de cada participant seguir el 
recorregut marcat, així com estar ben preparat 
físicament.
 Es recomana portar motxilla, i també cantimplora 
o semblant, per reposar líquids.
 En cas d'abandonament caldrà avisar en el control 
més pròxim.
 Es recomana als participants que disposen 
d’alguna assegurança per cobrir qualsevol accident 
durant la prova.
 L’organització no es fa responsable dels danys 
que els participants puguen sofrir o produir per 
qualsevol circumstància, tant a ells mateix com a 
tercers. Per tal motiu, el participant eximeix de 
qualsevol responsabilitat els organitzadors i els 
col·laboradors de la prova.
 L’equip mèdic tindrà potestat per fer retirar a 
qualsevol participant, quan considere que la seua 
salut es troba en perill.
 El mal oratge no serà pas obstacle per a la 
celebració de la prova, si bé l’organització es 
reserva la possibilitat de suspendre-la abans del 
començament si es donara aquesta circumstància. 
 La participació en la cursa suposa l’acceptació 
d’aquest reglament, així com eximeix els 
organitzadors de qualsevol responsabilitat sobre els 
accidents o desperfectes que per acció o no acció 
puguen ocórrer als participants durant el transcurs 
de la prova, tant a ells mateix com a tercers.
 Qualsevol altra qüestió no prevista, es resoldrà a 
bon criteri de l’organització.
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