
 
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn,,  aa  ttrraavvééss  ddee  CCuullttuurraa  yy  DDeeppoorrtteess,,  yy  llaa  AAssoocciiaacciióónn  

ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  CCaammppiiññaa  NNoorrttee  ddee  JJaaéénn  ––PPRROODDEECCAANN––,,  ccoonnvvooccaann,,  
ddeennttrroo  ddeell  pprrooggrraammaa  ddeeppoorrttiivvoo  ““PPaasseeaannddoo  ppoorr  llooss  SSeennddeerrooss  ddee  JJaaéénn  22001177””,,  llaa  
ssiigguuiieennttee  rruuttaa  gguuiiaaddaa  ddee  sseennddeerriissmmoo::  ““CCAAÑÑAADDAA  RREEAALL  EESSCCOOBBAARR  ––  RRAAMMAALL  GGRR  
4488  VVIILLLLAANNUUEEVVAA  DDEE  LLAA  RREEIINNAA””  ..  

  

FFEECCHHAA::  DDOOMMIINNGGOO,,  2299  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  DDEE  22001177..  

DDIISSTTAANNCCIIAA  RRUUTTAA::  1111,,55  kkiillóómmeettrrooss  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee..  

TTIIPPOO  DDEE  RREECCOORRRRIIDDOO::  LLiinneeaall..  

LLUUGGAARR  DDEE  EENNCCUUEENNTTRROO::  JJVV--55001155  ppuunnttoo  kkmm..  66  ddeessddee  ssaalliiddaa  331122  ““LLaa  QQuuiinntteerrííaa””  
ddee  llaa  aauuttoovvííaa  AA44,,  eenn  eell  ttéérrmmiinnoo  mmuunniicciippaall  ddee  VViillllaannuueevvaa  ddee  llaa  RReeiinnaa..  

HHOORRAA  EENNCCUUEENNTTRROO::  88::3300  hhoorraass..      

DDUURRAACCIIÓÓNN  PPRREEVVIISSTTAA  RRUUTTAA::  SSeeggúúnn  rriittmmoo  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess,,  33  hhoorraass  
aapprrooxxiimmaaddaammeennttee..  

DDIIFFIICCUULLTTAADD::  BBaajjaa..  VVaalloorraacciióónn  sseeggúúnn  mmééttooddoo  MMIIDDEE::  
  

  

MMEEDDIIOO..  SSeevveerriiddaadd  ddeell  
mmeeddiioo  nnaattuurraall  11  

  

DDEESSPPLLAAZZAAMMIIEENNTTOO..  
DDiiffiiccuullttaadd  eenn  eell  
ddeessppllaazzaammiieennttoo  

22  

  

IITTIINNEERRAARRIIOO..  OOrriieennttaacciióónn  
eenn  eell  iittiinneerraarriioo  22  

  

EESSFFUUEERRZZOO..  CCaannttiiddaadd  ddee  
eessffuueerrzzoo  nneecceessaarriioo    22  

  

PPLLAAZZAASS::  5500..      

AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPLLAAZZAASS::  OOrrddeenn  ddee  iinnssccrriippcciióónn  hhaassttaa  ccoommpplleettaarr  eell  ccuuppoo..  EEll  
ppllaazzoo  ffiinnaalliizzaa  eell  vviieerrnneess  2277  ddee  OOccttuubbrree  aa  llaass  1144  hhoorraass,,  oo  aanntteess  ssii  ssee  hhaa  
ccoommpplleettaaddoo  eell  ccuuppoo  ddee  iinnssccrriippcciioonneess..  

CCUUOOTTAA::  33  eeuurrooss  ppoorr  ppaarrttiicciippaannttee  ((iinncclluuyyee  bboollssaa  ppiiccnniicc  ccoonn  kkiitt  eenneerrggééttiiccoo))..  

PPRROOCCEESSOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::    
CCoonnttaaccttaarr  aanntteess  ppaarraa  vveerr  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  ppllaazzaass..  RReeaalliizzaarr  iinnggrreessoo  oo  
ttrraannssffeerreenncciiaa  bbaannccaarriiaa  ddee  llaa  ccuuoottaa  eenn  eell  nnºº  ddee  ccuueennttaa  BBMMNN  EESS6600  
00448877..33117722..0000..99000000001133334477,,  eessppeecciiffiiccaannddoo  oorrddeennaannttee  ((nnoommbbrree  yy  aappeelllliiddooss))  yy  
ccoonncceeppttoo  ((sseennddeerriissmmoo  PPrrooddeeccaann  2299  ooccttuubbrree))..  UUnnaa  vveezz  eeffeeccttuuaaddoo  eell  ppaaggoo,,  ssee  
eennvviiaarráá  eell  jjuussttiiffiiccaannttee  jjuunnttoo  ccoonn  llooss  ddeemmááss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ((DDNNII,,  tteellééffoonnoo  
ccoonnttaaccttoo,,  eemmaaiill  yy  mmuunniicciippiioo  pprroocceeddeenncciiaa))  aa  ddeeppoorrtteess--cceennttrroo@@pprrooddeeccaann..oorrgg..  SSii  
llaa  iinnssccrriippcciióónn  ssee  hhaa  hheecchhoo  ccoorrrreeccttaammeennttee,,  rreecciibbiirrááss  uunn  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ddee  
ccoonnffiirrmmaacciióónn  ddee  PPrrooddeeccaann,,  eenn  eell  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssee  aammppllííaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  
rruuttaa..  

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  RRUUTTAA::      
  
EEssttaa  rruuttaa  nnooss  vvaa  aa  lllleevvaarr  eenn  uunnaa  pprriimmeerraa  ppaarrttee  ppoorr  llaa  CCaaññaaddaa  RReeaall  ““EEssccoobbaarr””,,  

jjuunnttoo  aall  aarrrrooyyoo  ddeell  mmiissmmoo  nnoommbbrree  ppaarraa  ddeessppuuééss  ccooggeerr,,  eenn  uunnaa  sseegguunnddaa  ppaarrttee,,  eell  
RRaammaall  qquuee  ccoonneeccttaa  VViillllaannuueevvaa  ddee  llaa  RReeiinnaa  ccoonn  eell  SSeennddeerroo  GGRR4488..  

CCoommeennzzaammooss  eenn  uunn  ddeessvvííoo  ddeejjaannddoo  llaa  ccaarrrreetteerraa  JJVV--55001155  ppoorr  uunn  ccaammiinnoo  
qquuee  nnooss  lllleevvaarráá  hhaassttaa  llaa  ffiinnccaa  ““EEll  HHoorrccaajjuueelloo””,,  ccuuyyaa  ppuueerrttaa  ddee  aacccceessoo  ssee  
eennccuueennttrraa  aa  llooss  22,,33  kkmm..  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee..  AA  ppaarrttiirr  ddee  aaqquuíí,,  yy  hhaassttaa  eell  kkiillóómmeettrroo  
77,,55  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee,,  llaa  vvííaa  ppeeccuuaarriiaa  ssee  aaddeennttrraa  ppoorr  uunnaa  ffiinnccaa  pprriivvaaddaa  ccoonn  
vviiggiillaanncciiaa  ffoorreessttaall,,  ppoorr  lloo  qquuee  ddeebbeerreemmooss  pprrooccuurraarr  ttrraannssiittaarr  ppoorr  eell  rreeccoorrrriiddoo  
eessttaabblleecciiddoo  ssiinn  nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  ddeessvvííoo..  SSaalliimmooss  ddee  llaa  ffiinnccaa  yy  ppoorr  ttaannttoo  ddee  llaa  vvííaa  
ppeeccuuaarriiaa  ppaarraa  ccooggeerr  eell  rraammaall  ddeell  GGRR4488  eenn  sseennttiiddoo  hhaaccííaa  VViillllaannuueevvaa  ddee  llaa  RReeiinnaa,,  
ccuuyyoo  rreeccoorrrriiddoo  ccooiinncciiddee  ccoonn  llaa  JJVV--55001155,,  yy  qquuee  yyaa  nnoo  lloo  aabbaannddoonnaammooss  hhaassttaa  llaa  
ffiinnaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  rruuttaa,,  pprreevviissttaa  eenn  eell  lluuggaarr  ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  ““CCaasseerrííaa  ddee  llaa  
CCoorrrreeggiiddoorraa””..  

LLaa  rruuttaa  ttiieennee  uunn  ppeerrffiill  aasscceennddeennttee  eenn  eell  ttrraammoo  qquuee  vvaa  ppoorr  llaa  vvííaa  ppeeccuuaarriiaa,,  yy  
ddeesscceennddeennttee  eenn  eell  ttrraammoo  ddeell  rraammaall..  LLaa  ppaarrttee  aasscceennddeennttee  eess  ddee  ccaarráácctteerr  ssuuaavvee  eenn  
llooss  pprriimmeerrooss  kkiillóómmeettrrooss,,  yy  aallggoo  mmooddeerraaddoo  eennttrree  llooss  kkiillóómmeettrrooss  66  yy  77,,55..  

  

AASSPPEECCTTOOSS  AA  TTEENNEERR  EENN  CCUUEENNTTAA::  

    
  EEll  rreeccoorrrriiddoo  eess  lliinneeaall,,  ppoorr  lloo  qquuee  aanntteess  ddee  iinniicciiaarr  llaa  rruuttaa,,  ttrraassllaaddaarreemmooss  llooss  ccoocchheess  

nneecceessaarriiooss  aall  ppuunnttoo  ddoonnddee  aaccaabbaa  llaa  rruuttaa  ((uunnooss  44  kkmm..  aapprrooxx..))..  DDee  eessttee  mmooddoo,,  uunnaa  
vveezz  ffiinnaalliizzaaddoo  eell  sseennddeerriissmmoo,,  ppooddrreemmooss  aaccooppllaarrnnooss  eenn  llooss  vveehhííccuullooss  ddeessppllaazzaaddooss  
ppaarraa  vvoollvveerr  aall  qquuee  ffuuee  ppuunnttoo  ddee  eennccuueennttrroo..  

  EEss  nneecceessaarriioo  lllleevvaarr  ccaallzzaaddoo  aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  sseennddeerriissmmoo,,  rrooppaa  
ddeeppoorrttiivvaa  yy  bbaassttoonneess  ddee  ttrreekkkkiinngg..  CCoommoo  mmaatteerriiaall  ooppcciioonnaall,,  rreeccoommeennddaammooss  ggoorrrraa,,  
ccaannttiimmpplloorraa,,  iimmppeerrmmeeaabbllee,,  pprriissmmááttiiccooss  yy  ccáámmaarraa  ffoottooggrrááffiiccaa..  

  LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaarráá  aa  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  uunnaa  bboollssaa  ppiiccnniicc  pprreevviiaammeennttee  
aall  iinniicciioo  ddee  llaa  rruuttaa..  LLuueeggoo,,  ccaaddaa  ppaarrttiicciippaannttee  ppooddrráá  lllleevvaarr  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  yy  
bbeebbiiddaass  qquuee  eessttiimmee  ooppoorrttuunnoo  ((aagguuaa,,  ffrruuttooss  sseeccooss,,  aalliimmeennttooss  dduullcceess,,  ffrruuttaa  ......))..  

  AA  lloo  llaarrggoo  ddeell  rreeccoorrrriiddoo,,  eeffeeccttuuaarreemmooss  vvaarriiaass  ppaarraaddaass  ppaarraa  eessccuucchhaarr  llaass  
eexxpplliiccaacciioonneess  ddeell  gguuííaa,,  ddeessccaannssoo  oo  rreeoorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ggrruuppoo..    

  PPaarrttiicciippaanntteess  aa  ppaarrttiirr  ddee  1100  aaññooss..  MMeennoorreess  ddee  1188  aaññooss  aaccoommppaaññaaddooss  ddee  ppaaddrreess,,  
ccoonn  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa  rruuttaa..  NNoo  eessttáá  ppeerrmmiittiiddoo  lllleevvaarr  nniiññooss  ppeeqquueeññooss  ccoonn  
ppoorrttaabbeebbééss,,  nnii  aanniimmaalleess  yy//oo  mmaassccoottaass  aa  llaa  rruuttaa  oorrggaanniizzaaddaa..  

  LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ssee  rreesseerrvvaa  eell  ddeerreecchhoo  ddee  ssuussppeennddeerr  oo  aappllaazzaarr  llaa  jjoorrnnaaddaa,,  aassíí  
ccoommoo  mmooddiiffiiccaarr  eell  rreeccoorrrriiddoo  ddee  llaa  rruuttaa  eenn  ffuunncciióónn  ddee  ccoonnddiicciioonneess  mmeetteeoorroollóóggiiccaass  
uu  oorrggaanniizzaattiivvaass  aaddvveerrssaass..  EEssttaass  mmiissmmaass  ddeecciissiioonneess  ssee  ppooddrráánn  aapplliiccaarr  eenn  ccaassoo  ddee  
nnoo  tteenneerr  uunn  mmíínniimmoo  ddee  2200  iinnssccrriippcciioonneess..  

  LLaa  aacceeppttaacciióónn  ddee  llaa  iinnssccrriippcciióónn  ccoonnlllleevvaa  qquuee  ssee  hhaa  lleeííddoo  yy  eenntteennddiiddoo  ttooddaa  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonntteenniiddaa  eenn  eessttee  ffoolllleettoo,,  aassíí  ccoommoo  aacceeppttaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  
oorrggaanniizzaattiivvaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd,,  iinncclluuyyeennddoo  aaqquueellllaass  ppoossiibblleess  mmooddiiffiiccaacciioonneess  qquuee  ssee  



 
ppuuddiieerraann  pprroodduucciirr..  AAssíí  mmiissmmoo,,  ttaammbbiiéénn  ccoonnlllleevvaa  qquuee  eell//llaa  ppaarrttiicciippaannttee  ssee  
eennccuueennttrraa  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ffííssiiccaass  óóppttiimmaass  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd..  

  SSee  rruueeggaa  rreessppeettaarr  eell  eennttoorrnnoo  nnaattuurraall  ddeell  rreeccoorrrriiddoo,,  nnoo  ttiirraannddoo  bbaassuurraa  yy  
gguuaarrddaannddoo  llooss  rreessiidduuooss  qquuee  ssee  ggeenneerreenn,,  hhaassttaa  ttiirraarrllooss  eenn  eessppaacciiooss  aaddeeccuuaaddooss  
ppaarraa  eelllloo..  

  

PPEERRFFIILL  DDEE  EELLEEVVAACCIIÓÓNN::  

  

  

CCOONNSSUULLTTAA  EELL  TTRRAACCKK  DDEE  LLAA  RRUUTTAA::  

--  WWIIKKIILLOOCC  

  

DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  PPLLAAZZAASS  YY  MMÁÁSS  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::    
PPRROODDEECCAANN  ––  PPrreegguunnttaarr  ppoorr  llooss  GGeessttoorreess  DDeeppoorrttiivvooss  

TTeellff..  995533554488226666  ((ddee  lluunneess  aa  vviieerrnneess,,  ddee  99::0000  aa  1144::0000  hhoorraass))..  
ddeeppoorrtteess--cceennttrroo@@pprrooddeeccaann..oorrgg  
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