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1 . REGLAMENT
1.1 El reglament d'aquesta competició es basa en el reglament oficial de curses per
muntanya de la FEDME. Tot allò no contemplat en els següents punts es regirà pel seu
reglament, prevalent el reglament FEDME en cas de conflicte o contradicció.
L’organització podrà modificar el present reglament en qualsevol moment, si ho
considerà oportú, donant-li la adequada difusió.
La distància de la MABO és de 28Km, amb un desnivell acumulat de 3640 metres (1820
positius i 1820 negatius) . Per la categoria junior serà de 20 km i 1200+, i per la cadet, el
recorregut serà de 14 km y 800 m+.
1.2 La "Marató de Muntanya de Borriol", albergarà el Campionat d’Espanya de Clubs
FEDME, a més de ser puntuable com 1ª prova de la Copa d’Espanya de curses per
muntanya FEDME.
1.3 Per completar l'itinerari s'estableix un temps màxim de 6:30 hores per la MABO i de
4h 30’ en la prova de juniors i cadets. A més, s'estableixen els següents controls de pas,
tot aquell que arribe amb un temps superior serà desqualificat :

Punto Control

Tiempo Máximo

La Pedra (km 6.8)

1h 45m

Mollet (km 11.5)

2h 30m

Serra Portell

3h 20m

(km 15.8)

Botalària (km 22.5)

5h 10m

1.4 Hi haurà un mínim de 5 avituallaments (4 d’ells sòlids) més un avituallament final a
l'arribada. Per la prova de juniors i cadets hi haurà 3 avituallaments (dos d’ells sòlids),
més un avituallament final a l’arribada.
1.5 L'itinerari estarà senyalitzat amb cinta plàstica i senyalització complementària als
encreuaments conflictius.
1.6 És una prova de gran fons per muntanya, pel que recomanem una bona forma física,
ja que se superen desnivells considerables i la prova transcorre per terreny tècnic.
L’organització recomana una bona planificació del material de la cursa en funció de les
capacitats del corredor/a, la previsió meteorològica, l’estimació dels temps de cursa i
altres variables que puguen condicionar la seguretat del corredor/a. Cada participant ha
de ser plenament conscient de la llargada, duresa i dificultat de la prova, que pot

desenvolupar-se amb condicions meteorològiques adverses de fred, calor, pluja o vent.
Per tant, deu preveure que la seua vestimenta, calçat i condicions físiques siguen les
adequades per realitzar la proba.
1.7 El mal temps no serà obstacle per a la realització de la prova, si bé l'organització es
reserva el dret de suspendre o modificar el recorregut si ho considera oportú. Si es dóna
aquesta possibilitat no es tornarien els diners de la inscripció.
1.8 Si un participant abandona la prova durant el transcurs de la mateixa, haurà d'avisar
al control més proper o als components de l'escombra.
1.9 Les penalitzacions o desqualificacions es regiran pels reglaments FEDME.
1.10 L'organització limita per motius de seguretat a 400 la quantitat de participants
en la MABO 28 per la modalitat OPEN i FEDME. Per les categories Junior/Cadet,
no existirà límit de participació. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir
el nombre d’inscrits a cada modalitat si la situació aixina ho requereix.
1.11 Els trams de recorregut que transcorren per casc urbà i camins forestals, no estaran
tallats al transit, atenent els participants a les normes generals de Trànsit, o a les
indicacions de l’organització.
1.12 La prova travessa paratges de gran valor natural, pel que s’exigeix als
participants el màxim respecte pel medi per on transcorre el recorregut.
2 . INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT
2.1 La participació en la modalitat FEDME es reserva per corredors amb llicència
FEDME o assimilable. La resta de participants es deuran inscriure a la modalitat OPEN.
L’organització establirà un calendari d’inscripció, tenint preferència en primer lloc les
seleccions autonòmiques. En segon lloc, es donarà pas a participants amb inscripció
preferent, que són aquells participants que hagen finalitzat almenys 9 edicions de la
MABO.
Paral·lelament a la inscripció individual de cada corredor, cada club que desitge
participar al Campeonato de España de Clubes deurà emplenar el formulari online
que la FEDME estableix per la ocasió, indicant els components que puntuaran en
la clasificació.
L’organització publicarà un llistat amb les persones amb inscripció preferent. Esta
inscripció serà personal i intransferible, i només valida per als dies indicats als
períodes d’inscripció.
La inscripció està limitada a majors de 18 anys, excepte per les categories de
promoció de la Copa de España FEDME.
Una vegada esgotades les places, es tancaran les inscripcions. No s’obrirà cap llista
d’espera, ja que al acceptar un 10% addicional d’inscrits, les baixes que puguen eixir no

se cobriran, sempre i quan no se baixe de 400 participants en qualsevol de les modalitats.
Si arribat el cas, es baixara de 400 participants, les inscripcions restants s’oferirien
mitjançant la nostra web i xarxes socials pel sistema de sorteig.
2.2 El preu i període de la inscripció és el corresponent a cada categoria segon tabla
PERIODE

INSCRIPCIÓ

Del 19 al 23 de novembre

Seleccions autonòmiques i inscripcions
preferents

Del 11 de desembre al 15 de gener

Participants Federats FEDME i OPEN
(1er període)

Del 16 de gener al 15 de febrer

Participants Federats FEDME i OPEN
(2on període)

annexa:
PARTICIPANTS

PREU

Modalitat FEDME (1er Període)

20 euros

Modalitat FEDME (2on Període)

26 euros

Modalitat OPEN(1er Període)

24 euros

Modalitat OPEN (2on Període)

28 euros

Junior i Cadet

16 euros

El fet de formalitzar la inscripció, implica l’acceptació del present reglament, així
com del reglament FEDME de curses per muntanya.
Els socis del Club Muntanyer la Pedrera tindran un descompte de 3 euros. Aquests 3 euros
es retornaran en el moment de recollir el dorsal, acreditant la condició de soci.
2.3 Sols es podrà realitzar la inscripció a la web www.maratoborriol.org, mitjançant el
portal de avaibooksports.com .
2.5 Si es pateix alguna malaltia que considera que deu conèixer l'organització, en cas
d'accident o atenció mèdica, s'ha de fer saber al moment de la inscripció en l'apartat
d'observacions (Al·lèrgies i Celíacs inclosos). En cas de tenir prescrit algun
medicament, el participant haurà de portar-lo a sobre durant tota la cursa. Es
recomana NO automedicar-se si no és sota prescripció mèdica. Els serveis sanitaris
no es faran responsables dels possibles efectes adversos o secundaris.
2.6 Política de devolució de l’import de la inscripció en cas de baixa.

PERIODE

PERCENTATGE

Del 24 de novembre al 15 de gener
Del 16 de gener al 15 de febrer
Del 16 de febrer al 3 de març

100% de la inscripció
100% de la inscripció, amb justificant
No hi ha devolució. Canvis de dorsal pel
Campionat de Clubs

*Als percentatges indicats, hi haurà que restar-li l’import de despeses de gestió de, per
l’alta i baixa del participant (5 euros).
** Atenent el reglament FEDME, els Clubs que participen al Campionat d’Espanya,
podran realitzar canvis de dorsals entre els seus corredors, fins 48 h abans de l’inici de la
prova. En aquests casos, l’organització no garantirà la talla personalitzada de la samarreta
commemorativa.
2.7 La inscripció dóna dret a :
•

Els avituallaments més el situat a l'arribada

•

Bossa del corredor

•

Assistència sanitària durant el transcurs i al finalitzar la prova

•

Transport dels participants que abandonen fins a l'arribada

•

Servei de massatge i dutxes

•

Fotografia de l’arribada

3 . ENTREGA DE DORSALS
3.1 El lliurament de dorsals el dissabte 2 de març des de les 17 fins a les 21h a la VI
EXPO - MABO, que estarà situada a la "Plaça de la font" . També es podran recollir el
diumenge 3 de març de 6:30 a 7:45, a la plaça de la font. Els participants podran delegar
la recollida del dorsal sempre que presenten l’autorització signada i fotocòpia del DNI, ia
més de l’original de la llicència federativa en cas de participants federats.
3.2 Per recollir el dorsal serà OBLIGATORI dipositar la targeta federativa,
acompanyada del DNI, passaport, o document equivalent per estrangers, així com fer
entrega del document de consentiment informat. No és permès cap canvi, cessió de
dorsal o de chip. Aquesta circumstància, de produir-se, seria causa de
desqualificació i sanció.
3.3 Durant la vesprada del 2 de març i en el transcurs de la VI EXPO-MABO, es podran
visitar diferents "stands" relacionats amb el món del Trail. Així mateix, es podrà visitar
una exposició de fotografia o presenciar la VI edició de la "Petit MABO" (curses per a

xiquets/es). En cas de males condicions meteorològiques, l'EXPO-MABO es podrà
realitzar en el poliesportiu municipal.

4 . EIXIDA I ARRIBADA
4.1 L’eixida per la modalitat FEDME serà el diumenge 3 de març a les 8:00 h des de la
"Plaça de la Font" de Borriol . A les 7:40 h s'obrirà el control d’eixida, dorsals i material
obligatori, que hauran de passar tots els participants. Tot aquell que no passe el control
d’eixida abans d'aquesta hora serà desqualificat.
A les 8:40 es donarà l’eixida per la modalitat OPEN i a les 9:20 per les categories Junior
i Cadet.
4.2 L'arribada per totes les proves estarà situada a la "Plaça de la Font". En cas de males
condicions meteorològiques, l'arribada pot ser ubicada al poliesportiu municipal.
5 . MATERIAL OBLIGATORI I ASSISTÈNCIA EXTERNA
5.1 No s’estableix material obligatori per cap de les modalitats. No obstant, l’organització
es reserva la possibilitat d’establir-lo si les condicions meteorològiques ho aconsellen,
donant la correcta difusió.
5.2 Tot i no establir l’obligatorietat de cap material de seguretat, l’organització aconsella
estudiar les condicions meteorològiques pel dia de la prova, i portar aquell que considere
necessari, d’acord amb l’estat de forma i capacitats individuals de cada corredor.
5.3 Està autoritzada l’assistència externa dels participants en les zones habilitades i
degudament senyalitzades als avituallaments de la prova. L’assistència externa fora dels
avituallaments no està permesa. No obstant, es prohibeix per seguretat dels
participants l’assistència externa a l’avituallament 1.
6 . CATEGORIES
6.1 S'estableixen les següents categories per la MABO en la modalitat FEDME:
CATEGORIA MASCULINA

CATEGORIA FEMENINA

Absoluta (a partir de 21 anys)

Absoluta (a partir de 21 anys)

Cadet (entre 15 i 17 anys)

Cadet (entre 15 i 17 anys)

Junior (entre 18 i 20 anys)

Junior (entre 18 i 20 anys)

SUBCATEGORIA MASCULINA
Promesa

(entre els 21 y 23 anys)

SUBCATEGORIA FEMENINA
Promesa

(entre els 21 y 23 anys)

Veterà A

(entre els 40 y 50 anys)

Veterana A (entre els 40 y 50 anys)

Veterà B

(a partir de 51 anys)

Veterana B

(a partir de 51 anys)

CATEGORIA MASCULINA

CATEGORIA FEMENINA

Clubs

Clubs

*L’edat a tenir en compte per les categories, serà la que el participant tingue a dia 31 de desembre de 2019

6.2 Se estableixen les següents categories per la MABO 21K:
CATEGORIA MASCULINA
Absoluta

Absoluta

SUBCATEGORIA MASCULINA
Veterà A

CATEGORIA FEMENINA

SUBCATEGORIA FEMENINA

(entre los 40 y 50 anys)

Veterana A (entre los 40 y 50 anys)

Veterà B (a partir de los 51 anys)

Veterana B (a partir de los 51 anys)

*L’edat a tenir en compte serà la que tingue el participant en data 31 de desembre de 2019.

6.3 S’estableix la següent categoria, on participaran els corredors de la modalitat
OPEN i FEDME.
•

Local Masculí

•

Local Femení

7 . PREMIS
7.1 S'estableixen els següents premis en metàl·lic per al Campionat de Clubs FEDME, en
categoria masculina i femenina.
•

1º Classificat: 1000 euros

•

2º Classificat: 600 euros

•

3º Classificat: 300 euros

•

4º Classificat: 200 euros

•

5º Classificat: 150 euros

7.2 S’estableix el Premi Inov8 al guanyador absolut masculí i femení de la MABO 28K
FEDME, per un import de 250 euros.

7.3 De la mateixa manera , s'estableix un Premi Mapfre-Inbike de 100 euros, per al
primer participant masculí i femení de la MABO 28K FEDME que passe per l’alt de la
Roca de la Dama, situat al punt km 3 de cursa.
7.4 Si la prova s’ha d’interrompre i suspendre en un punt del recorregut, la
classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada al punt d’interrupció,
o en defecte d’aquest, a l’últim punt de control realitzat.
7.5 El lliurament de premis serà a les 13 hores.
8 . DRETS D'IMATGE
8.1 El participant accepta que les imatges i reproduccions que es generen d'aquest
esdeveniment esportiu, podran ser utilitzades per l'organització, per a la projecció de
l'esdeveniment, i mai pel perjudici de les persones ni dels drets fonamentals de les
mateixes.
8.2 D’acord amb l’establert a la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, totes les dades dels participant recollides al formulari
d’inscripció seran incloses en un fitxer privat propietat del Club Muntanyer La pedrera,
amb finalitat exclusiva de gestió de la prova. Tots els interessats podran exercir el seu
dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant
email a info@maratoborriol.org.
9 . SUPERVIVENTS
9.1 L'organització reconeix la categoria de "Supervivents", als 5 participants que han
aconseguit finalitzar totes les edicions de la "Marató de Muntanya de Borriol", i que són
els següents:
•

FRANCISCO JOSÉ DE PACO LÓPEZ

•

CARLOS POZO TORRECILLA

•

ANGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ

•

V. ALEXIS ESPIN RAMOS

•

OSVALDO REDONDO RUBERT

Tots ells disposen d’inscripció directa i gratuïta per esta edició.

