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ANEXE III. REGLAMENT. 

REGLAMENT DE LA V CARRERA SOLIDARIA 
FALLA EL DIVENDRES, A BENEFICI DE LA 

ASOCIACIÓ AFAC CATARROJA 

 

21 de setembre de 2019 

 

Article 1 

La falla El Divendres de Massanassa, en col·laboració amb el M.I. 
Ajuntament de Massanassa organitza la V CARRERA SOLIDÀRIA FALLA 
EL DIVENDRES, a la qual tindrà accés qualsevol persona, sense distinció 
de sexe, edat, ètnia o nacionalitat. 
 
Article 2 
La prova tindrà lloc el dissabte 21 de setembre de 2019 partir de les 
18,30 h. la marxa de caminadors de 1,5 km aproximadament i no 
competitiva. A partir de les 19,00 h. la carrera de 6 km. La eixida i arribada 
estaran situades al C /. Font Cabilda, 9 (Davant del casal de la Falla El 
Divendres). 
 
Article 3.- Inscripció 
 
La inscripció per a la marxa i la carrera, es podrà realitzar a través del web 
en www.cronorunner.com. El termini d'inscripció serà fins el 18 de setembre 
de 2019 a les 22.00 hores. El preu estipulat és de 5 € tant per a la marxa 
com per a la carrera, per a totes les persones, sense distinció d'edat. 
També es dóna l'opció del Dorsal Zero, per a qui opte per col·laborar amb 
l'associació. L'import d'aquest donatiu és voluntari. 
 
 
Article 4.- Lliurament de dorsals 
 
Els dorsals es lliuraran el dia de la prova des de les 17 h. fins a 30 minuts 
abans de cadascuna de les proves a la zona de sortida. Per retirar el dorsal 
serà imprescindible estar formalment inscrit i presentar el DNI, passaport o  
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carnet de conduir. 
 
Article 5.- Categories i premis de la carrera 
 
Les categories seran les que a continuació s'exposen: 
 

Infantil  Nascuts entre 2003 i 2019 

Sènior  Nascuts entre 1984 i 2002 

Veterà  Nascuts entre 1917 i 1983 

Local   Nascuts entre 1917 i 2002 

Discapacitat  Nascuts entre 1917 i 2002 

Aquestes categories són tant per masculí com femení. 

Hi haurà medalles per a tots els infantils que còrreguen la prova, tant la 
marxa com l'absoluta. 

Trofeu per als tres primers classificats en categoria sènior, veterà i local, 
tant en categoria masculina com femenina. 

Trofeu per al primer discapacitat, tant en categoria masculina com 
femenina. 

Trofeu al club més nombrós, sempre que aporte més de deu corredors a la 
carrera. 

Els trofeus NO seran acumulatius. 

 
Article 6 
 
La distància a recórrer en la marxa serà d' aproximadament 1,5 km. 
La distància a recórrer de la carrera serà d' aproximadament 6 Km. 
El recorregut estarà degudament senyalitzat per l'organització. 
A l'arribada a meta, l'organització donarà begudes i aliments als 
participants, per a recuperar-se. 
Hi haurà servei de dutxes en el Poliesportiu Municipal. 
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Article 7 
 
És obligatori per als menors que participen, presentar una autorització 
paterna, que estarà habilitada a la pàgina de www.cronorunner.com, sent 
indispensable presentar-la a la recollida del dorsal. 
 
Article 8 
 
Tot participant degudament inscrit estarà cobert amb una assegurança de 
responsabilitat civil. Aquest segur no serà vàlid en cas de malalties, 
imprudències, negligències, inobservança de les lleis i del reglament, així 
com tampoc cobrirà els danys produïts pels desplaçaments. 
 
Article 9 
 
Les reclamacions seran resoltes pels organitzadors de la carrera. 
 
Article 10 
 
Serà motiu de desqualificació dels corredors que alteren les seues dades 
personals, que donen mostres d'un comportament antiesportiu o abandonen 
el curs del circuit delimitat per l'organització, no realitzen el recorregut 
complet, alteren o amaguen la publicitat del seu dorsal, porten el dorsal 
d'un altre corredor, no porten el dorsal original assignat per l'organització 
per a aquesta edició, entren en meta sense dorsal o no atenguen les 
instruccions del personal de l'organització. 
 
Article 11 
 
Únicament podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per 
l'organització, la Policia Local com a màxim responsable del trànsit tindrà 
ordre expressa de retirar els vehicles del circuit per evitar possibles 
accidents, a més de sancionar les bicicletes no autoritzades que es troben 
dins el circuit i circulen durant el transcurs de la prova al costat dels 
participants a peu. 
 
Article 12 
 
La Policia Municipal de Massanassa s'encarregarà de la seguretat de la 
prova recolzats per Protecció Civil i voluntariat. Ambulància i metge estaran 
a la zona de meta. 
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Article 13 
 
Tots i totes els i les corredor@s, pel fet d'inscriure's i prendre la eixida en la 
prova, accepten totalment el present reglament. El corredor, així mateix, 
dóna permís a l'organització per fer ús publicitari de la seua presència en la 
competició, sempre que siga amb fins legítims per mitjà de fotos, vídeos i 
altres suports sense esperar compensació o retribució per aquest concepte. 
 
Tots els participants corren baix la seua pròpia responsabilitat. 
L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguen rebre 
o produir els participants per negligència dels mateixos o per situacions 
alienes a l'organització. En tot cas es disposarà d'una assegurança de 
responsabilitat civil i d'accidents per als participants. 
 
Així mateix, com a participant, amb la inscripció manifesta trobar-se en una 
forma física i mental que li permet afrontar l'esforç i assumir el risc 
d'aquesta pràctica esportiva. Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i 
voluntàriament, declaren conèixer i acceptar plenament el present 
Reglament. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el 
mateix, prevaldrà el que dispose a aquest efecte l'Organització. A més el 
participant amb la inscripció declara el següent: 
 
"Em trobe en estat de salut adequat per a participar en la V CARRERA 
SOLIDÀRIA FALLA EL DIVENDRES. Eximeix de tota responsabilitat a 
l'organització, patrocinadors o altres institucions participants davant 
qualsevol accident o lesió que pogués patir abans, durant i / o després de 
l'esdeveniment esportiu, renunciant des de ja a qualsevol acció legal en 
contra de qualsevol d'aquestes entitats. 
 
Tot el que no estiga previst en aquest reglament s'ajustarà a la normativa 
per a la present temporada de la FACV i en última instància de la RFEA. Per 
causes externes a l'organització aquesta podrà en qualsevol moment 
canviar el recorregut de la prova. 

 

  


