BUTLLETÍ 2: D’ORGANITZACIÓ ESPORT DE PROMOCIÓ
TRAIL 2017
1. UNIVERSITAT
ORGANITZADORA

UVEG

Adreça
Telèfons
Fax
Adreça electrònica
Nom de les persones responsables
directament de la competició

MENÉNDEZ Y PELAYO, 19, 46010 VALÈNCIA
963983335

2. DADES DE REALITZACIÓ

El DIA 2 d’Abril de 2017.

Ramon.cortes@uv.es
Valero Blasco-Ramón Cortes

3. INSCRIPCIONS

Data límit d'inscripció, i cobertures

Adreça per a formalitzar la inscripció

Per motius de gestió de la informació la inscripció
vindrà en format excell amb les caselles que
requereix la empresa de cronometratge de la cursa.
S’enviarà format. El preu per a les universitats que
superen la quantitat de 8 participants serà de 17 €
per participant. Fins a 8 la Universitat es fa càrrec.
Formulari d'inscripcions específic. S’enviarà a banda

4. CONTROL D'ACREDITACIONS
7.30 hores fins 8’30 hores. Puntualitat per favor.
Data de control de documentació i Recordeu la documentació per a l’acreditació. No
acreditacions
participarà cap estudiant que no estiga degudament
acreditat.
Vilamarxant. Poliesportiu municipal. Camp de futbol
Lloc on es realitzen les acreditacions
“Germans Albiol”.
Full d’inscripció signat per el responsable de cada
Documentació que cal presentar
Universitat i DNI participants.

5. REUNIÓ TÈCNICA
Lloc
Hora de la reunió

En la carpa de l’organització. Universitat de València
8.30h. segurament no caldrà fer cap reunió, però allí
estarem per si algun tècnic te algun problema.

Data Butlletí : 01/02/2016

6. COMPETICIÓ I HORARIS
Paisatge natural Municipal del Ròdeno. Molt bonic.
Adjuntem
enllaç
de
l’organització:
http://www.cronorunner.com/crs_infoEvento.ph
p?comp=136&edic=523
Inici de la competició a les 9’00h. Tancament de
meta a les 14.30h.

Lloc

Distribució horària

Hi hauran una competició:
Circuit C14: 14 Km.

Competició

7. ARBITRATGES
Característiques
Nombre

Jutge únic de la competició. Mes avant es farà públic
el reglament de la competició.

8. CLASSIFICACIONS I TROFEUS
Horari de lliurament de trofeus

9. INSTAL·LACIONS
Nom de la cursa
Adreça
Situació dels vestuaris
Avituallament

10. ASSISTÈNCIA MÈDICA
Descripció

Hi haurà trofeu per a les categories següents:
Homes, dones. A banda en la classificació de la
prova general hi haurà classificació per equips.
Informarem mes avant del reglament de la prova.

Trail 3 pics de Vilamarxant
Av. Poliesportiu, s/n, 46191 Vilamarxant, València
Telèfon: 962 71 08 88
Poliesportiu vestidors del camp de futbol
Aigua-beguda isotònica, fruits secs, fruita

2 ambulàncies medicalitzades

11. SERVEI DE MENJADOR I ALLOTJAMENT
Restaurant poliesportiu: Persona de contacte Toni:
Lloc, adreça i telèfons per a fer les 699.259.884
reserves
Restaurant al poble: Restaurant Blanca. Persona de
contacte Aragó 609.645.833.

Data Butlletí : 01/02/2016

Distància al lloc de competició

Al mateix lloc

Altres dades d'interès

Aparcaments
autobusos.

Data Butlletí : 01/02/2016
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