
REGLAMENT DE LA PROVA ENTREPARETS 2022 

 
INFORMACIÓ 
La XIII Marxa a Peu Entreparets i la Marxa a Peu no competitiva es realitzaran a Vilafranca el proper diumenge 18 de setembre de 2022. 
La distància de la marxa serà de 25.000m amb un desnivell positiu de 900 m i 14.000 m amb un desnivell positiu de 432m per a la marxa 
no competitiva. El temps màxim per a realitzar les dues proves serà de 5 hores. 
El recorregut estarà senyalitzat amb cinta de plàstic en llocs visibles per a la correcta orientació dels participants.  
La Marxa a Peu Entreparets  es puntuable per a la XII Lliga Castelló Nord.  
 
INSCRIPCIÓ I PREU 
L’import de la inscripció (tant per a la Marxa a Peu com en la No Competitiva) serà de 20 euros des del dia 23 d’agost al 11 de setembre de 
2022. A partir d’aquesta data i fins al dia 17 el participant es podran inscriure al mateix preu però no tindran dret a la bossa del corredor.  
No s’admetran inscripcions el dia de la prova.  
El límit d’inscrits serà de 600 participants en la marxa competitiva. Una vegada s’arribe a aquest límit no s’admetrà cap inscripció més. 
 
Per tal de formalitzar la inscripció s’haurà de fer al web https://www.runatica.com. 
 
La inscripció dona dret a: 
- Accés als 4 controls d’avituallament establerts en el recorregut de la prova (en el cas de la Marxa No Competitiva, 1 control 
 d’avituallament). 
- Bossa del corredor.  
- Dutxa al poliesportiu de Vilafranca.  
- Assistència sanitària.  
- Avituallament en meta amb coques salades i dolces. 
- Participa al sorteig de material esportiu. 
 
EIXIDA 
 
El lliurament de dorsals el dia de la prova es realitzarà  a la plaça En Blasc a partir de les 7:30h i es tancarà 20 minuts abans de l’inici de la 
prova. També es podrà retirar el dorsal el dia abans de la prova a Shed Marks. 
L’eixida de la  Marxa a Peu Entreparets serà el dia 18 de setembre a les 8:30’ h des de la plaça En Blasc. L’eixida de la  Marxa no competitiva 
serà a les 8:40’ h des de la mateixa plaça. 
 
CATEGORIES I TROFEUS 
Categories (masculí i femení) de la Marxa a Peu ENTREPARETS :  
- Absoluta. (més de 20 anys) 
- Veterans (de 40 a 49 anys). 
- Màster (a partir de 50 anys). 
- Local. 
- Equip.  Al millor temps dels primers 5 participants amb almenys un participant de cada sexe. 
- Juvenil (de 18 a 20 anys). Recorregut de la  Cursa No Competitiva. 
- Cadet (de 15 a 17 anys). Recorregut de la Cursa No Competitiva. 
 
L’edat que delimita cadascuna de les categories fa referència a l’edat que complirà el participant durant l’any en curs, independentment de 
la que tinga en el moment de celebrar-se la prova. 
 
- Es premiarà als 3 primers classificats de les categories citades. 
- Es premiarà al primer equip amb una paletilla. 
- Premis especials, de un cap de setmana en una de les cases rurals de la cooperativa Vilatur “Casa del mercat” i “Camí real” per 
 als qui baten els records de la prova, establerts en 1h 45’ 17’ per Mario Bonavista Domingo en categoria masculina i 2h 13’ 35’’ 
 per Raquel Martinez Rodriguez en categoria femenina. 
- Inscripció gratuïta per a l’edició de 2023 per als primers 3 classificats categoria absoluta masculina i femenina. 
 L’entrega dels premis es durà a terme a les 13:00h. 
 
DESQUALIFICACIONS 
Serà motiu de desqualificació: 
- No passar tots els controls. 
- No realitzar a peu tot el recorregut. 
- Invertir més de 5 hores. 
- Embrutar o degradar l’itinerari i l’entorn. 
- No donar auxili ni avís en cas d’accident d’un altre participant. 
- No portar el dorsal en lloc visible. 
- Participar amb 2 dorsals. 

 

 

OBSERVACIONS 



Els/les participants menors d’edat hauran d’enviar al correu de l’organització (entreparets@gmail.com) l’autorització degudament 
complimentada i signada pel seu pare, mare o tutor on s’aprove la participació del menor. A tot aquell que no complisca aquest requisit no 
se li entregarà el dorsal. 
El model d’autorització de participació de menors, haurà de ser descarregat obligatòriament en la pàgina de la Marxa a Peu 
(www.laparreta.com) apartat d’inscripció o reglament). No serà vàlid cap altre model d’autorització. 
 
L’organització no es fa responsable dels danys que els participants puguen sofrir o produir, tant a ells mateixos com a tercers.  L’organització 
es reserva el dret de suspendre la prova per causes alienes a la pròpia organització, per la qual cosa no es retornarà la 
inscripció.                                                                                                                                                                       
La prova no es suspendrà pel mal temps un cop iniciada, l’organització es reserva el dret a la suspensió fins al moment de l’eixida.   
Pel fet d’haver acceptat la inscripció el participant renuncia a tots els drets i/o pretensions contra els organitzadors derivats dels danys 
 que es puguen ocasionar durant el desenvolupament de l’activitat. 
Els menors de 18 anys hauran d’aportar una autorització a l’organització.  
 
Més informació: www.laparreta.com - Tlf 654 908395 /661233682 
 


