REGLAMENT III 10K RAFELBUNYOL

1.- ORGANITZACIÓ
El C.A. RAFEL junt amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Rafelbunyol
organitzen el III 10K Rafelbunyol, carrera popular que tindrà lloc el diumenge 06
d’Octubre de 2.019 a Rafelbunyol. La prova absoluta començarà a les 9:30h al Carrer
Magdalena.
Es realitzaràn curses infantils a partir de les 11:30.
2.- PARTICIPACIÓ
Podràn participar a la prova absoluta totes aquelles persones majors de 18 anys que
ho desitgen i aquells majors de 16 anys amb l’autorització del seu pare, mare o tutor
en el moment de realitzar l’inscripció, sempre i quant estiguen correctament inscrits,
tant en temps com en forma, i fins a un màxim de 1.000 corredors.
3.- DISTÀNCIA I RECORREGUT
La prova tindrà lloc per un recorregut totalment urbà de 10.000 metres en dos voltes
iguals pels carrers de Rafelbunyol.
Hi haurà un punt d’avituallament líquid al km 5 aproximadament i altre punt
d’avituallament líquid i sòlid a la zona de meta.
4.- CATEGORÍES I TROFEUS
S’establixen les següents categories masculines i femenines, en funció de l’any de
naixement:
Júnior-Promesa (2001 - 1997)
Sénior (1996 - 1985)
Veterà A (1984 - 1975)
Veterà B (1974 - 1965)
Veterà C (1964 – 1955)
Màster (1954 i endavant)
S’establixen els següents trofeus:
Absoluta: Trofeu als tres primers hòmens i tres primeres dones que arriben a meta.
Categories: Trofeu als tres primers hòmens i a les tres primeres dones per categoría
en funció de l’any de naixement que arriben a meta.
Local: Trofeu als tres primers hòmens i les tres primeres dones que arriben a meta i
que estiguen empadronades a Rafelbunyol o siguen socis del Club d’Atletisme Rafel.

Hi haurà també un trofeu per a la categoria de persones amb discapacitat, tant en
categoria masculina com en categoria femenina.
Com a novetat tindrem premi al primer classificat i a la primera classificada en
categoría minimalista o descalcista.
Els trofeus seràn acumulables.
Hi haurà premi d’un pernil per als 3 clubs amb més atletes arribats a meta.
5.- INSCRICPIONS
Les inscripcions es realitzaràn online a la página web cronorunner.com, desde l’26
d’Agost fins al 02 d’Octubre de 2019 o fins esgotar els dorsals disponibles.
El preu de l’inscripció serà de 7 € amb samarreta i de 4 € (versió low-cost sense
samarreta).
S’admetràn inscripcions el dia de la prova al preu de 8€ amb dret a avituallament,
assegurança i classificació, però sense bossa del corredor.
Les inscripcions per a les curses infantils es faràn al materix lloc on es recullen els
dorsals de la prova absoluta a partir de les 8:00 i fins a les 11:00. No s’admetràn més
inscripcions passades les 11:00.
6.- ARREPLEGADA DEL DORSAL I BOSSA DE CORREDOR
El lliurament de dorsals i bossa de corredor es farà a la Casa de la Cultura de
Rafelbunyol:
•
•

Dissabte 05 d’Octubre desde les 16:00 fins les 20:00.
Diumenge 06 d’Octubre desde les 8:00 fins a les 9:15.

Per a arreplegar el dorsal serà necessari un document acreditatiu de l’identitat del
participant.
7.- ARREPLEGADA DE XIPS
El xip s’arreplegarà junt amb el dorsal per als no inscrits al circuit global.
El xip es tornarà una vegada creuada la línia de meta als membres de l’organització
encarregats de la recollida.
8.- ASSEGURANÇA I ASSISTÈNCIA MÈDICA
Tots els corredors degudament inscrits estaràn coberts per una assegurança de
responsabilitat civil i també per una assegurança individual d’accidents esportius.
Estes assegurances no cobriràn la derivació d’una dolència, negligència, imprudència,
etc., ni les produïdes als desplaçaments a la prova o desde la mateixa.
Els serveis sanitaris i l’ambulància estaràn ubicats a la zona de meta durant el temps
que dure la prova i el temps que es considere necessari per part de l’organitzador.

9.- CLASSIFICACIONS
El temps màxim oficial per a realitzar la prova i aparèixer a les classificacions serà d’1
hora i 30 minuts. Quan un participant no es trove en condicions de mantindre l’orari
previst, deurà de retirar-se de la prova amb el fi de no entorpir el tràfic automobilístic i
el desenvolupament de la propia activitat.
La classificació general oficiosa es publicarà a la pàgina web www.cronorunner.com
També es penjarà un ampli reportatge fotogràfic a aquesta mateixa pàgina.
10.- DESCALIFICACIONS
Si s’observara alguna irregularitat o infracció per part d’algún participant, els
organitzadors avisaràn de la mateixa a l’infractor quan siga possible i ho transmetràn al
control de la prova. Les sancions les aplicarà el control de la prova, qui comunicarà els
motius i les decisions presses als implicats.
Motius de sanció:
•
•
•
•
•
•

No realitzar el recorregut complet.
No portar el dorsal o manipular-lo. Deu ser visible i estar fixat al pit o cinturó.
Un comportament no esportiu o no respetuós amb els organitzadors,
col.laboradors, públic o amb la resta de participants.
Alterar les dades amb les que figuren al DNI o llicència federativa
No facilitar a l’organització la documentació que necessite.
Els corredors desqualificats no tindràn opció a cap trofeu o premi.

11.- RECLAMACIONS
Les reclamacions deuràn realitzar-se oralment a l’organització de la prova no més tard
de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. Si són desestimades
per l’organització, es podrá pressentar reclamació per escrit.
Se establix un plaç de 3 dies hàbils per a efectuar les reclamacions escrites que
s’estimen oportunes, no acceptant cap reclamació fora de plaç. Una vegada passat el
plaç de 3 dies, les classificacions seràn definitives.
12.- GUARDARROBA I DUTXES.
Es dispondrà de servei de guardarroba a la Casa de la Cultura al punt de recollida de
dorsals.
Tots els participants tindràn a la seua dispossició les dutxes del poliesportiu Paco
Camarasa al finalitzar la prova.
13.- VEHICLES
En general, el circuit estarà tancat a tots els vehicles. Els únics vehicles autoritzats a
seguir la prova seràn els designats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir
als corredors en cotxe, moto o bicicleta, pel perill que poguera suposar als mateixos o
a la resta de participants.

14.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, s’informa als corredors que les dades personals que
aporten seràn incloses a un fitxer. La finalitat del tractament de les dades serà
únicament l’organització i gestió del mencionat event.
L’inscripció a la present prova suposa el consentiment del titular per al tractament de
les seues dades personals, així com la comunicación i la publicació d’aquestes als
mitjans de comunicación.
D’acord amb els interesos promocionals de la prova, els inscrits cedeixen de manera
indefinida a l’organització el dret de reproduir el nom i cognoms, imatge i les
classificacions obtingudes, en qualsevol mitjà de comunicación (prensa escrita,
internet, ràdio o televisió).
15.- CONSIDERACIONS FINALS
L’Organització es reserva el dret de modificar el present reglament, comunicant
qualsevol modificació a la pàgina web de la carrera i pàgina facebook del club.
L’Organització no asumirà cap responsabilitat si l’event es suspén o s’aplaça per raons
de força major.
Tots els participants, pel fet d’inscriures, accepten el present reglament i, en cas de
dubte o d’aparéixer qualsevol situación no reflexada al mateix, s’establirà el que
dispose el comité organitzador.

