
REGLAMENT IX RODENO NOULAS CURSA MUNTANYA NULES  

 
L’eixida serà de AVD MARQUES S CRUZ, el Diumenge 27 DE MAIG a les 

7'30h 
6:30h a 7:15h recollida de dorsals i entrega de bossa de corredor,  

REGALS ..  mes coses 
La distància és de 18 km 

Amb un desnivell acumulat de 950 m+/- (0-600) 
Temps màxim per acabar la prova 5 hores 

 
INSCRIPCIONS 

INSCRIPCIO UNICA 12€ fins al 23 maig 

DADES D’INSCRIPCIÓ  
Nom: _______________________________ 
Cognoms: ___________________________ 
Nif:_________________________________ 
Data Naixement: d/m/a   ____/_____/______ 
Població:____________________________ 
Sexe:    home:_____dona:_____ 
E-Mail:______________________________ 
Club:_______________________________ 

Telèfon:______________ 
Minimalista: SI:___ 
Federat:   SI:___            
Corredor local: SI:___ 
TALLA S:___M:___L:___XL:___ 

 
L’Organització informa que de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 

Personals i a traves de l’ompliment del formulari d’inscripció, vostè presta el seu consentiment per al tractament de les 
seves dades personals facilitades, que seran incorporats a un fitxer titularitat de l’Organitzador, les dades del qual 
podran ser utilitzats per a la gestió de la seva relació com a client d’aquest organitzador de l’esdeveniment i per a la 
remissió d’informació del seu interès. 
La inscripció comporta acceptar el reglament de la RODENO NOULAS Renunciant a tots els drets i pretensions contra 
l’Organització derivats dels danys que puga sofrir durant la prova.  
Accepte reglament escrit al Blog 

INFORMACIO 

blog: www.clubatletismenoulas.blogspot.com 

E-mail: clubatletismenoulas@gmail.com 
Inscripció TPV virtual: 

www.evasionrunningcastellon.com   
www.42ypico.es 

www.urbanrunningcastellon.es 
INSCRIPCIÓ EN TENDES: 

Evasión Runing, 42YPICO, Urban Runnig, CASTELLO. 
Herbolari Fernando Tel, Perruqueria Bagan. NULES 

Sabateria Bonaque, Sport Natura, VALL D’UIXO.  
 

L’inscripció dóna dret a :         

A LA ENTREGA DE DORSALS,  
La BOSSA CORREDOR: 

AVITUALLAMENTS: 
1- VILAVELLA- aigua 

2- HELICOPTER- complet 
3- HELICOPTER- complet 

4- VILAVELLA- aigua 



5- META esmorzar. 

 

ASSISTÈNCIA: 
SANITARIA en tot el recorregut 

BOMBERS atents per si de cas. 
POLICIA atens als encreuaments 

ASSEGURANCES per els participants. 
L’edat mínima per a participar serà de 18 anys. 

El butlletí d’inscripció dels menors d’edat haurà d’estar signat i conformat pel 
responsable del menor i comunicat per Email o entregat a la organitzacio. 

 

TROFEUS I CATEGORIES: 
ES LLIURARÀ TROFEUS ALS 3 PRIMERS CLASSIFICATS 

DE CADA CATEGORIA HOMES I DONES 
L’edat que complirà l’any 2018  

CATEGORIES: 
Masculí i Femení 

JUNIOR/PROMESA, 18-23 ANYS 
SENIORS  24-39 ANYS / 

VETERANS A 40-49 / 
VETERANS B 50-59 / 

VETERANS C +60 

ABSOLUTA TOTES LES EDATS HOME I DONA 
CATEGORIA MINIMALISTA 

+TROFEUS LOCALS: 
ES LLIURARÀ TROFEUS ALS 3 PRIMERS CLASSIFICATS 

ABSOLUTS HOMES I DONES LOCALS 
+TROFEUS MINIMALISTA: 

ES LLIURARÀ TROFEUS ALS 3 PRIMERS CLASSIFICATS 
ABSOLUTS HOMES I DONES MINIMALISTA 

 

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.           

Pel fet d’haver acceptat la inscripció, el firmant renuncia a tots els drets i/o 
prestacions contra l’organització derivats dels danys que es puguen ocasionar 

en el transcurs de la prova. 
La inscripció comporta acceptar el reglament de la RODENO NOULAS 

Renunciant a tots els drets i pretensions contra l’Organització derivats dels 
danys que puga sofrir durant la prova. 

Serà motiu de desqualificació: 

No passar per tots els controls i variar el recorregut 
No dur el dorsal de forma ben visible a la part davantera, a l’altura del pit 

Realitzar el recorregut en més de 5 hores, temps establert per l’organització 
No realitzar tot el recorregut a peu 

No prestar auxili a qualsevol participant que puga sofrir algun accident 



Deteriorar l’entorn 

L’Organització informa que de conformitat amb la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i a traves 

de l’ompliment del formulari d’inscripció, vostè presta el seu consentiment per 
al tractament de les seves dades personals facilitades, que seran incorporats a 

un fitxer titularitat de l’Organitzador, les dades del qual podran ser utilitzats per 

a la gestió de la seva relació com a client d’aquest organitzador de 
l’esdeveniment, com per al Circuit Provincial de Curses per Muntanya, com pel 

Circuit Carreres Populars de Nules i per a la remissió d’informació del seu 
interès. 

 

ITINERARI 
PUJADA: 

AVD MARQUES DE S CRUZ - eixida 
CAMI ONDA - asfalt 

LA SERRALETA - cami 
CAMÍ D'ARTANA - asfalt 

LA VIETA - asfalt 
LA VILAVELLA - AVITUALLAMENT 

DAVANT DEL CASTELL DE LA VILAVELLA - senda 
FONT OLIVER - pista 

HELICOPTER - pista / AVITUALLAMENT 
PIC CREU DE FERRO - senda  

COLL DE BLEDAR - senda 
LES CORDES - senda 

PIC FONT DE CABRES- senda 

BAIXADA: 
COLL DE BLEDAR - senda 

ALJUB CAÇADOR - pista 
HELICOPTER - pista / AVITUALLAMENT 

SENDA TERRER – senda 
CAMI - asfalt 

LA VIAVELLA - AVITUALLAMENT 
LA VIETA - asfalt 

CAMÍ D'ARTANA - asfalt 
LA SERRALETA - cami 

CAMI ONDA - asfalt 
AVD MARQUES DE S CRUZ - meta 

 


