GR 331 - Etapes 5 i 6

Olocau del Rey - La Todolella - Forcall
Cognoms:
Nom:
DNI:
Data naixement:
Poble:
Provincia:
Club*:
Telèfon:
E-mail:

1
2

ETAPES

CP:

· Assegurança
· Passaport del GR 331 Els Ports
Camí de Conquesta
· Autobús de retorn al punt d’eixida
(escollir si des de la Todolella o Forcall)
· Samarreta
· Assegurança
· Passaport del GR 331 Els Ports
Camí de Conquesta
· Autobús de retorn al punt d’eixida
(escollir si des de Todolella o Forcall)

10€

· Samarreta
· Llibre/Guia senderista
· Plànols
· Motxila
· Assegurança
· Passaport del GR 331 Els Ports
Camí de Conquesta
· Autobús de retorn al punt d’eixida
(escollir si des de Todolella o Forcall)

15 €

3
4

Olocau del Rey
La Todolella
Forcall
MARXA SENDERISTA
NEUTRALITZADA

Dissabte 26
d’octubre
de 2019

ESCULL LA TEVA OPCIÓ:

2

3

4

ESCULL LA TEVA TALLA DE SAMARRETA:

XS S

M

L XL

XXL

ESCULL QUINA ETAPA VOLS FER:

ETAPA 5

5-6

5€

· Samarreta EXTRA

1

5€

Olocau - Todolella

ETAPA 6

Todolella - Forcall

En el cas de voler fer les dues etapes, marqueu ambdues opcions.

GR-331
Els Ports

INFORMACIÓ

REGLAMENT

Marxa del dissabte 26 d’octubre

2. La inscripció i abonament de la mateixa es podrà fer a les
oficines de turisme dels municipis de la comarca dels Ports o
als ajuntaments, en cas de no disposar d’oficina de turisme.

ETAPA 5

DE LA NARANJA, A LA MOLA
Patrimoni natural
i arquitectònic

FÀCIL

Olocau del Rey - La Todolella: 11,2 km
Temps: 3h 38’

ETAPA 6

7. Es recomana portar calçat i roba adequada per a evitar
possibles accidents, a més de portar aigua suficient i aliments. Solament hi haurà un punt d’avituallament bàsic al
casc urbà de la Todolella.

Hora d’eixida: 8:30h
Lloc de l’eixida i punt de verificació
d’inscripcions: Plaça Constitució,
Olocau del Rey.

Olocau
del Rey

Xiva

Herbeset

8. No s’admetran devolucions de quotes una vegada
abonades.
9. L’organització contractarà una assegurança individual
d’accidents per a cada participant.

Castell
de Cabres

Forcall
Vallibona

Morella

la Mata
Cinctorres

19 km

4. Es verificaran els/les participants a partir de les 8:00h al
punt d’eixida de la plaça Constitució fins a les 8:30h hora
d’inici de la marxa. Allà es comprovaran les inscripcions i
s’entregarà el material. En arribar a la Todolella i a Forcall,
els participants hauran de passar pels punts de verificació
per a segellar el passaport i registrar la seua arribada. L’hora
de finalització de la marxa a Forcall serà les 15:00 h . L’organització no es farà responsable d’aquells que isquen una
vegada tancat el punt d’eixida a Olocau del Rey, ni d’aquells
que arriben més tard de l’hora prevista a Forcall.

6. Els/les participants seguiran les instruccions que indique
l’organització. Es tracta d’una marxa neutralitzada, és a dir,
els/les participants aniran entre el grup d’inici i el grup granera, quedant fora de la cobertura de l’organització si van
fora d’aquest espai. Al municipi de la Todolella i Forcall es
disposarà d’autobusos per tornar al punt d’eixida. Si es vol
fer només un tram, caldrà avisar indincant-ho al formulari
d’inscripció.

La Todolella - Forcall: 7,9 km
Temps: 2h 20’

Villores
la Todolella

3. Data límit d’inscripció: 24 d’octubre de 2019. Límit de
250 participants per rigorós ordre d’inscripció. Només s’admetran inscripcions el dia de la marxa si hi ha places lliures.

5. Els/les participants menors de 16 anys hauran d’anar
acompanyats d’un adult, portant autorització dels seus
pares o tutor legal. Aquesta s’haurà d’aportar en el moment
de la inscripció o al punt d’eixida.

L’ARQUEOLOGIA
Patrimoni històric,
cultural i natural

Ortells

1. La Mancomunitat Comarcal Els Ports en col·laboració amb
el Club TrencaTermes, organitza l’Edició 0 de la Marxa Senderista GR-331 Els Ports - Camí de Conquesta, per etapes.

Vallivana

Portell
la Llecua

Ares
Vilafranca

Més informació: info@mancomunitatelsports.es .
Telf. 650 481 184 / 964440306

10. L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol
de les bases o el recorregut de la marxa si ho estima necessari.
11. No s’ha d’oblidar que el senderisme és atractiu perquè la
natura ha arribat fins a nosaltres en bones condicions i cal
que continue així. Respectem l’entorn i no llencem deixalles
al llarg del recorregut.
12. L’organització no es fa responsable dels danys que els
participants puguen sofrir o produir per qualsevol circumstància tant a ells mateixos com a tercers en el transcurs de
la prova; per tal motiu, el participant eximeix de qualsevol
responsabilitat els organitzadors i els col·laboradors de la
prova.
13. L’organització es reserva el dret a suspendre la prova en
cas de condicions climatològiques adverses o no recomanables i a modificar la distància o l’itinerari en el cas que hi
haguera motius per fer-ho.

El GR 331 Els Ports – Camí de Conquesta és una ruta de 166 km que
ens permet gaudir de la natura i el
paisatge del nostre entorn a través
dels antics camins que uneixen
tradicionalment alguns dels municipis d’aquesta comarca. Caminant
per les nostres muntanyes, descobrim l’essència d’aquesta terra, els
aprofitaments i usos històrics de les
terres i els boscos, els oficis desenvolupats per explotar aquest patrimoni natural, així com les tradicions
culturals i les interessants restes
arquitectòniques conservades a
través de les seues 15 etapes.

Tot/tota participant, pel fet
d’inscriure’s, accepta aquesta
normativa
Les dades facilitades mitjançant l’inscripció quedaran custiodades per la Mancomunitat Comarcal
Els Ports, sense fer cap ús, excepte el necesari pel
desenvolupament d’aquesta Marxa senderista. Si bé
mitjançant la present vosté cedeix l’utilització del
nom, cognoms i mail per remetre-li informació sobre
altres esdeveniments d’aquesta naturalesa o similar. Marque una de les dues opcions :
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si s’escau, oposició,
posant-vos en amb el correu electronònic :
info@mancomunitatelsports.es.

Accepta
No accepta.

