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PERFIL ALTIMÈTRIC

100 11,2

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Data límit: 14 de febrer de 2013

www.mychip.es
Socis: seu Centre Excursionista Bocairent

Carrer Santa Àgueda, s/n (Escoles velles)
HORARI

Divendres, de 20:30 a 21:30 hores o per correu 
electrònic: cebocairent@hotmail.com

PREU DE LA INSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ GENERAL

Distància total: 11,196 km
Desnivell de pujada acumulat: 702 m
Desnivell baixada acumulat: 705 m
Altura màxima: 732 m
Altura mínima: 410 m 

Federats:     Gratis
No federats: 10 € 

TROFEUS

Al federat i federada major.•	
Al federat i federada de 40 anys més jove.•	
Al club amb més participants inscrits.•	
Record a cadascún dels clubs participants.•	
Samarreta commemorativa per a tots i totes els  •	
inscrits. 

SALUDA

La XLIX Marxa de Veterans 
és molt significativa per al C.E. 
Bocairent, perquè encetem així 
les activitats que recorden que 
fa 50 anys, en aquest poble de la 
Mariola, ja hi havia una forta in-
quietud per les nostres muntan-
yes i el seu entorn, tasca espor-
tiva i cultural que des d’aleshores 
ha continuat desenvolupant-se inin-
terrompudament.

Aprofitarem també l’avinentesa perquè coneguen altres 
paisatges i camins que, malgrat no estar dins de la nostra 
estimada Serra de Mariola, han sigut molt importants per 
al nostre poble (foren el bressol de la seua industria tèxtil, 
primeres vies de comunicacions...). 

Les serres de Mariola i del Benicadell ens acompanyaran 
en bona part del camí, convidant-nos a tornar altra vegada 
per a gaudir-ne. Esperem que així serà.

Els convidem i esperem a totes i a tots a Bocairent.

Centre Excursionista Bocairent

En el Poliesportiu Municipal, apertura de la 
zona d’acampada. Estarà indicada per a acce-
dir (només inscrits i acompanyants). 
Cal respectar estrictament les normes que 
estaran exposades per poder acampar.

Timonet per als participants.
Inici de la marxa des de la plaça de l’Ajunta- 
ment.
Finalització de la marxa al mateix lloc d’eixida.
Cloenda, parlaments i entrega de records.

Dissabte, 16 de febrer

Diumenge, 17 de febrer
07:30 h.

17:00 h.

08:30 h.

13:00 h.
13:30 h.

ACTIVITATS


