
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III TRAIL PICS DE BETXÍ  i  
II MARXA PICS DE BETXÍ 

13/11/2016 

 
 

 

 Organitzada per L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE BETXÍ, amb l'assessorament tècnic de 42YPICO EVENTOS 
DEPORTIVOS, amb la col·laboració especial de la EXCMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ i el patrocini de FACSA, PAVIMBE, SERAC 
SPORT, PAVIMENTOS VILLARREAL I RURALNOSTRA. Se celebra el 13 de Novembre de 2016, distància de la prova III Trail Pics 
de Betxí 16,400 quilòmetres, desnivell + 700 metres i la distància de la II Marxa Pics de Betxí 9,300 quilòmetres, desnivell 
+262 metres. La prova està oberta a senderistes i corredors. La II Marxa Pics de Betxí és una prova NO COMPETITIVA, per lo 
qual no es farà lliurament de trofeus en aquesta modalitat.  

  
o EIXIDA: 9 hores 
o PUNT DE EIXIDA I META: Plaça Major a l'Ajuntament de Betxí. 
o TANCAMENT DE META: 14:00 hores. 
 

 REPLEGADA DE PITRALS:  
o Dissabte: Durant tot el dia en la tenda d´esports SERAC (al costat de la plaça de l´Ajuntament). 
o Diumenge: En la Plaça de l’Ajuntament de 7:30 a 8:30 hores. 

 INSCRIPCIONS:  
o III TRAIL PICS DE BETXÍ: 

  13 euros. Del dilluns 1 de setembre al diumenge 2 d’octubre.  
                                14 euros.  Del dilluns 3 d’octubre al diumenge 6 de novembre. 
                                15 euros.  Del dilluns 7 de novembre al dimecres 9 de novembre.  

No s'agafaran inscripcions fora de termini. 
 
o II MARXA PICS DE BETXÍ: 

8 euros. Del dilluns 1 De setembre al diumenge 2 d’octubre.  
                                9 euros.  Del dilluns 3 d’octubre al diumenge 6 de novembre. 
                                10 euros.  Del dilluns 7 de novembre al dimecres 9 de novembre.  
.    No s'agafaran inscripcions fora de termini. 
 
Poden participar menors de 18 anys fins als 14 anys PRESENTANT AUTORITZACIÓ PATERNA. 

 
 

o LLOCS D’INSCRIPCIÓ: 
  

 En 42YPICO de Castellón i València. 
 Atmósfera sport Running.  
 Biblioteca municipal de Betxí. 
 Online a través de www.42ypico.es, amb passarel·la de pagament per mitjà de targeta bancària.  
 Prova cronometrada per 42ypico cronos amb xip adherit al dorsal. 

 
o LIMIT D’INSCRITS: 500 corredors. 
 

 PREMIS: amb distinció MASCULINA y FEMENINA: 
 

CATEGORÍA 1º 2º 3º 

ABSOLUTA TROFEU  TROFEU  TROFEU  

JUVENIL TROFEU  TROFEU TROFEU 

SENIOR TROFEU  TROFEU TROFEU 

VETERÀ A TROFEU TROFEU TROFEU 

VETERÁ B TROFEU TROFEU TROFEU 

MÁSTER TROFEU  TROFEU TROFEU 

SUPERMASTER TROFEU TROFEU      TROFEU 

LOCAL TROFEU  TROFEU TROFEU 

 
 
 



 Cerimònia d'Entrega de Trofeus: a les 12:30 hores en la Plaça de l'Ajuntament. 

 La inscripció dóna dret a: 
o Tindre accés als avituallaments establerts en el km 3,8 (líquid) , 8,8 (sòlid i líquid) i 13,8 (líquid) del recorregut i al 

de META. 
o Estar coberts pel segur de Responsabilitat Civil, accidents i Sanitari contractats a este efecte.  
o Camiseta tècnica commemorativa. 
o Dutxes en el poliesportiu municipal Roberto Fernández. 
o Guarda-roba. 

 Serà motiu de desqualificació i pèrdua dels drets que dóna la inscripció: 
o Ser irrespectuós amb els altres companys de la prova i amb la naturalesa. 
o Maltractar o degradar l'entorn. 
o No passar pels controls establerts per l'organització. 
o No realitzar el recorregut per les zones marcades per l'organització. 
o No portar el dorsal de forma ben visible i col·locat en el pit sense duplicitats, podrà interferir en la correcta lectura 

del xip. 
 

 El recorregut estarà assenyalat de forma ben visible amb cinta abalisadora i senyals.  
 
 

CATEGORÍES: els participants es divideixen en les següents categories, separant FEMENÍ de MASCULÍ: 
 

o CATEGORÍA ABSOLUTA: tots els participants de les categories juvenil, sènior, veterà A, veterà B, màster ,súper 
Màster i local. 

o CATEGORÍA JUVENIL: de 16 a 19 anys complits en 2016. 
o CATEGORÍA SÈNIOR: de 20 a 39 anys, complits en 2016. 
o CATEGORÍA VETERÀ A : de 40 a 45 anys, complits en 2016. 
o CATEGORÍA VETERÀ B:  de 46 a 49 anys, complits en 2016. 
o CATEGORIA MÀSTER: de 50 anys a 59 complits en 2016. 
o CATEGORIA SUPERMASTER: de 60 anys complits en 2016. 
o CATEGORÍA LOCAL: participants que estiguen empadronats en Betxí. 

 

 L'Organització declina tota responsabilitat per danys, perjuís i lesions que els participants puguen patir durant el transcurs 
de la prova. 

 Pel simple fet de participar s'accepta el present Reglament i s’assumeix el risc de la pràctica esportiva no federada. Per a 
qualsevol reclamació i el no establit pel present Reglament queda baix decisió de l'Organització. Les reclamacions seran 
admeses durant els 30 minuts següents a la finalització de la prova. 
 


