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Article 1 

L’Ajuntament de Castelló organitza amb l’assessorament tècnic de Evasion Running 

la III Cronoescalada al Fadrí, prova esportiva en què podran participar totes les 

persones que ho desitgen, degudament inscrites, nascudes fins a 2006.  

 

Article 2 

La prova consistirà en pujar al Fadrí, fixant-se la celebració de la prova el dissabte 

24 de febrer  de 2018, a partir de les 9:00 hores. L'eixida serà des del Mercat 

Central (plaça major) i l'arribada, al cim del Fadrí després de pujar els seus 188 

escalons. Una prova molt popular i assequible per a tots. 

 

Article 3 

La carrera té un format de cronoescalada individual. La primera eixida es donarà a 

les 9:00 hores i cada minut successivament aniran eixint els diferents corredors/es, 

així fins a les 13:54, que serà l’última eixida. Està limitat a un total de 240 

eixides/corredors. A tots/es els/les corredors/es se’ls proporcionarà dorsal amb xip 

adherit a aquest.  

 

L’horari de la prova serà el següent: 

 

- De 9 a 9:24: 24 corredors/es + 5’ per a baixar tots/es. 

- De 9:30 a 9:54: 24 corredors /es+ 5’ per a baixar tots/es. 

- De 10 a 10:24: 24 corredors/es + 5’ per a baixar tots/es. 

- De 10:30 a 10:54: 24 corredors/es + 5’ per a baixar tots/es. 

- I així successivament fins a les 13:54 

-  

Per tant estarà limitat a 240 corredors. 
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Hi haurà dos cambres de requeriment per tal de garantir que els/les corredors/es 

isquen a l’hora puntual que els corresponga: 

La primera serà 5 min abans de l’hora de l’eixida, on es comprovarà que els atletes 

porten correctament el dorsal i entenen el mecanisme de la prova. 

La segona serà 1 minut abans de l’eixida on es col·locaran en la zona d’eixida fins 

que es faça el compte enrere de 10 segons. 

 

Article 4 

El preu de la inscripció serà de 5,08 euros i es podrà formalitzar en els punts 

següents: 

• En línia en: www.evasionrunningcastellon.com on no s'adquirirà assignació 

d’hora d’eixida, deixant a l’organització aquesta elecció i publicació amb dos 

dies d’antelació. 

• PATRONAT D’ESPORTS DE CASTELLO, carrer Illes Columbretes, 22, 12003 

Castelló. Telèfon: 964 23 65 12; lloc on es podrà triar, en el moment de la 

inscripció i en funció de la disponibilitat, l’horari que més s’adeqüe a les 

vostres necessitats. El pagament es podrà realitzar en efectiu o amb targeta 

de crèdit. 

 

IMPORTANT: El preu de la inscripció no es torna en cap cas, independentment de 

quina siga la causa de no participació en la cursa. 

 

S’establirà 3 nivells d’eixida per temps per tal de garantir el correcte 

desenvolupament de la prova.  

 

NIVELL 1. Corredors que tenen previst baixar de 1’ 20’’. Només podran triar eixides 

de les 12:30 fins les 13:54. 

 

NIVELL 2. Corredors que tenen previst estar entre 1,20’’ i 1’ 50’’. Només podran 

triar eixides de les 10:30 fins les 12:24 
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NIVELL 3. Corredors que tenen previst fer mes de 1’ 50’’. Només podran triar 

eixides de les 9 fins a les 10:24 

 

Després l’organització es reserva el dret de ficar o modificar estos horaris en 

funció del nombre d’inscrits per tal de distribuir-los correctament. 

 

RÈCORDS DE LA PROVA 

 

Masculí: Ayoub Chaabi      Temps:  54’’ 400 mil·lèsimes 

Escolar M: Alexis Guillamon Granell  Temps:  1’16’’ 430 mil·lèsimes 

Femení: Laia Mateu Escrig   Temps:  1’19’’ 100 mil·lèsimes 

Escolar F: Laia Mateu Escrig    Temps:  1’19’’ 100 mil·lèsimes 

 

Es donarà un val regal de Evasion Running Castellon valorat en 50 euros a qui 

millore el rècord en cada una de les categories. 

 

Els dorsals de la prova i xips es podran arreplegar el mateix dia de la prova des de 

les 8:00 del matí fins a 1 hora abans de l’hora que es tinga fixada per a l’eixida, 

sent l’hora límit les 12:00 hores. La zona de recollida de dorsals estarà situada en 

el porxo de l’Ajuntament de Castelló, plaça Major. 

 

El dijous 22 de febrer es publicarà la llista amb la relació dels participants i les 

hores d’eixida al Patronat d’Esports de Castelló i en la web de Evasion Running  

www.evasionrunningcastellon.com 
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Article 5 

Els participants seran agrupats en les categories següents, segons la seua edat i 

sexe: 

 

• CATEGORIA ABSOLUTA MASCULINA: Totes les edats a partir de 17 anys 

• CATEGORIA ABSOLUTA FEMENINA: Totes les edats a partir de 17 anys  

• CATEGORIA ESCOLAR MASCULINA: De 12 a 16 anys 

• CATEGORIA ESCOLAR FEMENINA: De 12 a 16 anys 

• CATEGORIA VETERANA MASCULINA: major de 45 anys 

• CATEGORIA VETERANA FEMENINA: major de 45 anys 

 

LLOC PREMI 

1r i 1a VAL MERCAT CENTRAL 150 euros 

2n i 2a VAL MERCAT CENTRAL 100 euros 

3r i 3a VAL MERCAT CENTRAL 50 euros 

4t  VAL MERCAT CENTRAL 20 euros 

5é  VAL MERCAT CENTRAL 20 euros 

6é  VAL MERCAT CENTRAL 20 euros 

7é  VAL MERCAT CENTRAL 20 euros 

8é  VAL MERCAT CENTRAL 20 euros 

9é  VAL MERCAT CENTRAL 20 euros 

10é  VAL MERCAT CENTRAL 20 euros 

11é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

12é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

13é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

14é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

15é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

16é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

17é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

18é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 
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Premis. En acabar la prova, tots els classificats rebran una samarreta 

commemorativa, a més d’una bossa amb els obsequis que l’organització puga 

demanar de les entitats col·laboradores. 

 

Els tres primers atletes classificats en les categories anteriors rebran un trofeu 

acreditatiu de la seua classificació. A més, el classificats absoluts rebran els vals de 

regal següents per a canviar en el Mercat Central de Castelló. 

 

A més, el guanyador i guanyadora absoluts rebran el seu pes en cacaus, fent el 

corresponent pesatge al Saló de Plens el dia de la entrega premi. 

 

Article 6 

Els participants podran seguir el desenvolupament de les diferents arribades i anar 

veient com queda la classificació mitjançant la contínua actualització dels resultats a 

mesura creuen la meta, en una televisió habilitat per a tal efecte. L’entrega de 

premis serà el dijous 1 de març a les 18:00 en el saló de Plens del Ajuntament 

de Castelló. 

 

S’instal·larà també un servei de guarda-roba perquè els corredors i les corredores 

puguen deixar els seus objectes a l’hora de realitzar la carrera.  

 

 

LLOC PREMI 

19é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

20é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

21é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

22é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

23é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

24é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 

25é  VAL MERCAT CENTRAL 10 euros 
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Article 7 

Seran desqualificats aquells participants que no atenguen les indicacions de 

l’organització, els que no porten el dorsal perfectament visible a l’arribada i els que 

no cobrisquen el recorregut de la prova en la seva totalitat.  

 

Article 8 

L’organització declina tota responsabilitat sobre els danys que la participació en 

aquesta prova puga causar, causar-se a si mateix, o derivar d'aquesta, a qualsevol 

participant. No obstant això, tots els atletes participants quedaran sota la cobertura 

d’una assegurança d’accidents subscrit a aquest efecte.  

 

Article 9 

Tota reclamació haurà de s’haurà d’adreçar al responsable de la prova per part de 

l’interessat o persona que el represente en el termini màxim de 30 minuts després 

de la lectura dels resultats oficials de la prova. La decisió del responsable de la 

prova serà inapel·lable. 

 

Article 10 

Els serveis sanitaris i serveis d’ambulància se situaran en la zona de meta durant el 

transcurs de la prova i durant el període de temps que es considere necessari per 

part de l’organització. 

 

Article 11 

Tots els corredors renuncien expressament al seu dret d’imatge durant la prova i a 

tot recurs contra l’organització por la utilització de la mateixa. L’organització podrà 

autoritzar als medis de comunicació la utilització de les imatges mediant una 

acreditació. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari contarà con el consentiment 

de l’organització.  
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Article 12 

PROTECCIÓ DE DADES  D’acord en el establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 

de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, totes les dades dels 

participants recollides al formulari d’inscripció seran incloses en un fitxer privat 

propietat dels organitzadors de la III CRONOESCALDA AL FADRÍ. Tots els interessats 

podran exercir els seus drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les 

seues dades mitjançant correu electrònic a info@evasionrunningocastellon.com. 

Article 13 

En el cas que la organització ho considere, podrà modificar el present reglament. 

Les modificacions seran degudament comunicades amb antelació als participants. 

La realització de l’ inscripció implica el reconeixement i l'acceptació del mateix 

reglament. 

  

 


