Eixida/Meta Passeig del País Valencià.
2 primers kms i últims urbans.
La resta del recorregut pel paratge del Racó de
Joana i Massalari, pista forestal ampla i amb bon
paviment amb un desnivell acumulat de 320 mts
positius. Desnivells amb percentatges totalment
aptes per a la pràctica de marxa nòrdica.
Podrem disfrutar d'un paissatge típic Mediterrani,
amb una zona d'extensa pinada amb vistes a la Mar i
la Serra.
L’activitat Promocional 7'5 kms:
Compartix inici i final amb la prova competitiva. La
part central del recorregut transcorre pel paratge
del Mirador i Ermita de Sant Llorenç amb un
desnivell total de 120 mts positius.
**La organització es reserva la posibilitat de
modificació del recorregut.

Inscripcions: Per raons de logistica les inscripcions amb
l’opció de reserva de talla del tallavents finalitza el 21 a les
14:00 hores. La organització a partir del 21 no es garanteix la
talla. Finalitzant el termini de inscripcions el 27/02/2020 a les
24:00 h. www.femecv.com
•No s’admetran inscripcions després de la data.
•Les inscripcions donen dret a participar en la competició, a la
bolsa del marxador, avituallaments en la prova, berenar
cloenda, i detalls que la organització arreplegue.
Preu inscripcions: 15,00€ Copa i 10,00€ promo.
•Trofeus prova 2ª Copa Femecv2020:
•3 Absoluts/es
•3 Junior fem. i masc.
•3 Promesa fem. i masc.
•3 Senior fem. i masc.
•3 Vet. A fem. i masc.
•3 Vet. B fem. i masc.
•3 Vet. C fem i masc.
•3 Vet. D fem i masc.
•1 er/a local
•Trofeus prova Promocional
•1 Trofeu a la millor tècnica masc. i fem

2º Prova Copa Marxa Nòrdica FEMECV 2020 Tavernes Valldigna

https://www.facebook.com/CETV.TAVERNES/?ti=as
Programació:
13:30 a 15:00 h.: Arreplegada de dorsals
(DNI + Federativa)
15:00 h: Xerrada tècnica
15:15 h: Entrada caixons
15:30 h: Eixida Copa + Eixida promo
18:00 h: Tancament competició
18:45 h.: Entrega trofeus
19:00 h.: Berenar cloenda

**Per raons de logística,
les inscripcions per la
opció de talla del
tallavents, finalitzaran
21/02/2020 a les 12:00 h

Promo Marxa Nòrdica Tavernes Valldigna 2020

