REGLAMENT
VI 5K Y VII 10K ALBALAT DELS SORELLS

Art.1.- L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells organitza, en col·laboració amb Albalat Entrena
Atletisme i Cronorunner, el "VI 5K i VII 10K ALBALAT DELS SORELLS". Les proves
tindran lloc el dissabte dia 19 d'Octubre de 2019 a partir de les 17:00 hores.
Art.2.- El Recorregut serà urbà i constarà de 5.000 metres totalment asfaltats. En el 5K es farà una
volta i en el 10K dos voltes de 5.000 metres.
Art.3.- L'eixida de les proves es donarà el Dissabte 19 d'Octubre a partir de les 17:00 hores des de
la G. V. Comte d'Albalat, quedant la meta instal·lada en el mateix punt. L'eixida de les proves
inferiors serà a partir de les 17:00 hores. L'eixida del 5K i del 10K serà a les 18:00 hores, sent el temps
màxim de duració de 35 minuts per a la 5K i de 80 minuts per a la 10K.
Art.4.- Tots els participants estaran emparats per una pòlissa d'assegurança d'accidents i
responsabilitat civil concertada per l'Ajuntament. Estaran exclosos els derivats d'un patiment
latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis, etc. També quedaran exclosos els
produïts per desplaçaments a/o des del lloc en què es desenrotlla la prova.
Art.5.- L'Organització té previst efectuar proves inferiors d'acord amb les categories següents:
HORA EIXIDA PROVES INFERIORS: 17.00 h.
CATEGORIES:
BENJAMIN. Nascuts anys 2013 a 2019. (300 m.) No competitiva.
ALEVÍ. Nascuts anys 2010 a 2012. (500 m.)
INFANTIL. Nascuts anys 2007 a 2009. (800 m.)
CADET. Nascuts anys 2004 a 2006. (1.600 m.)
Hi haurà trofeu per als tres primers i tres primeres classificades de cada categoria exceptuant la
categoria Benjamí que no és competitiva.
Hi haurà medalla commemorativa de la prova per als entrats a meta.
Art.6.- S’estableixen les següents categories, tant masculines com femenines:
5K CATEGORIES:
CATEGORIES:
ABSOLUT: Categoria única (des de l’any 2003)
LOCALS: Categoria única.
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10K, CATEGORIES:
CATEGORIES:
JUNIOR-PROMESA: Nascuts anys 1997-2001
SENIOR: Nascuts anys 1985-1996
VETERANS A: Nascuts anys 1975-1984
VETERANS B: Nascuts anys 1965-1974
VETERANS C: Nascuts anys 1955-1964
MÁSTER: 1954 i anteriors
ABSOLUT.
PERSONES AMB DISCAPACITATS.
LOCALS Categoria única.

Hi haurà trofeu per als tres primers i tres primeres classificades de les categories establides en cada
prova , 5K (Absolut i Local), 10K (Juvenil-Junior-Promesa, Senior, Veterà A, Veterà B, Veterà C,
Màster, Absolut, Persones amb discapacitat i Local).
El trofeus seran acumulatius.
*Se consideraran corredors locals les persones empadronades en la població.
Art.7.- Podrà participar de la 10 K (prova absoluta) qualsevol persona que ho desitge sense
importar condició, sexe o nacionalitat, que hagen complit 16 anys el dia de la prova.

Art.8.- Tota persona que córrega sense estar inscrita o sense mostrar visible el dorsal en el pit, ho
farà davall la seua responsabilitat i no podrà participar d'avituallaments, trofeus ni obsequis. Així
mateix, no estarà emparada per la Pòlissa d'assegurança contractada i quedarà terminantment
prohibida la seua entrada en línia de meta.
Art. 9.- Inscripcions.
INCRIPCIONS 5K I 10K:
Del 16 de Juliol al 16 d'Octubre es pot realitzar la inscripció en la pàgina web
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www.cronorunner.com en l'apartat d'inscripcions. El cost de la inscripció amb camiseta serà de
4 euros per al 5K i de 7 euros per al 10K; Sense camiseta serà de 2 euros per al 5K i 4 euros per
al 10K. *Els dorsals i la bossa del corredor s'entregaran el divendres 18 d’octubre de 18:00 a
20:00 en el Centre Cívic i el mateix dia de la prova en la zona d’eixida/meta de la G.V.
Comte d´Albalat des de les 15:00 hores fins a les 17:15 hores que es tancarà la zona d’entrega.
No s’admetran inscripcions en la 5 K i 10 K durant el dia de la prova.
INCRIPCIONS CARRERES INFANTILS:
Del 16 de Juliol al 16 d'Octubre es pot realitzar la inscripció en la pàgina web
www.cronorunner.com en l'apartat d'inscripcions, sent la mateixa gratuïta.
Els dorsals s'entregaran el divendres 18 d’octubre de 18:00 a 20:00 en el Centre Cívic i el
mateix dia de la prova en la zona d’eixida/meta de la G.V. Comte d´Albalat des de les 15:00
hores fins a quinze minuts abans del començament de cada prova.
Art.10.- El recorregut estarà degudament senyalitzat per l'organització. En la prova de 5K existirà
un lloc d'avituallament sòlid i líquid en la zona de post meta. En la prova de 10K existiran 2
llocs d'avituallament, el primer serà líquid en el quilòmetre 5.5 i el segon en post meta sent el
mateix líquid i sòlid.
Art.11.- Els servicis sanitaris i les ambulàncies estaran ubicats en la zona d’Eixida/Meta.
Qualsevol corredor amb problemes mèdics (al·lèrgia, atencions especials, etc.) haurà de fer-ho
constar en el revers del dorsal de la prova o en l'apartat "observaciones" al formalitzar la
inscripció. Pot també fer-ho saber a l'Organització a través del mostrador d'incidències de la zona
d'eixida fins a 15 minuts abans de l'inici de la prova.
Art.12.- Els únics vehicles que podran seguir la carrera, seran els autoritzats per l'organització i
estaran degudament senyalitzats.
Art.13.- La carrera estarà cronometrada per mitjà de sistema informàtic de xip, el qual es tornarà
a l'organització de la prova en la zona de post meta, on existirà una zona habilitada per a això. En
el cas que qualsevol atleta perda el xip, pagarà 20 euros a l'organització. Durant la prova es
portarà el dorsal de forma visible i sense doblegar. La no observança d'este article serà causa de
desqualificació.
*Les carreres infantils no seran cronometrades per mitjà de sistema informàtic, realitzant-se
únicament el control dels tres primers i tres primeres de cada categoria exceptuant la categoria
Benjamí que no és competitiva.
Art.14.- Els dorsals de la 5 K i 10 K, s'entregaran el divendres 18 d’octubre de 18:00 a 20:00
en el Centre Cívic i el mateix dia de la prova en la zona d’eixida/meta de la G.V. Comte
d´Albalat des de les 15:00 hores fins a les 17:15 hores que es tancarà la zona d’entrega. Per a
retirar el dorsal i el xip és obligatori, presentar el D.N.I. o document acreditatiu. Així mateix, per
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a arreplegar el dorsal i xip d'un altre corredor és necessari presentar fotocòpia de la seua DNI o
document acreditatiu (permís de conduir, passaport) o justificant de la inscripció. Només
apareixeran en la classificació aquells participants que realitzen la carrera amb el dorsal i xip
que facilita l'organització no podent-se utilitzar el xip propi del corredor.
Art.15.- Hi haurà un servici de dutxes per als corredors situat en el Poliesportiu Municipal.
Art. 16.- La carrera que puntua per al Circuit de L’Horta Nord és la 10 K.
Art.17.- Desqualificacions:
- El servici mèdic de la competició i els organitzadors tenen el dret a retirar durant la prova a
qualsevol atleta que manifeste un mal estat físic.
- Tot atleta que no realitze el recorregut complet.
- Tot atleta que no porte visible el dorsal o que doble el mateix.
- L'atleta que manifeste un comportament no esportiu o es reitere en protestes davant de
l'Organització al marge d'allò que s'ha estipulat en l'article 8 del Reglament.
Art. 18.- Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al responsable de l'organització de
la prova, que romandrà ubicat en la carpa de cronometratge situada en la zona annexa a l'arc de
meta, no més tard de 30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats.
* Prevaldrà sempre la decisió que determine el responsable de l'Organització de la prova.

Art. 19.- Tots els participants, pel fet de prendre l'eixida en la Carrera, accepten el present
Reglament, i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, caldrà ajustarse al que dispose el Comité Organitzador.
Art. 2 0 .- Els dorsals són personals i intransferibles, havent d'anar col·locats en el pit sense
manipular ni doblegar. L'import de la inscripció no serà retornable ni transferible. No seran
admesos per l'Organització corredors que no estiguen inscrits o córreguen sense dorsal, impedint
que tinguen accés a la carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits.
Així mateix no es permetrà l'accés a vehicles no autoritzats, per la seguretat dels corredors.
L'Organització es reserva la facultat de desqualificar l'infractor que, comprovada qualsevol
irregularitat per algun corredor, no porten visible el seu dorsal, manipule y/o el cedisca a un
altre, altere les dades facilitats a l'Organització respecte al que figuren en el seu DNI, no completar
el recorregut complet, manifeste un mal estat físic, no facilite a l'Organització la documentació
que se li requerisca, incomplisca qualsevol altra norma prevista en les Normes de la FACV, RFEA
i IAAF. Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, distribució i explotació
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del "V 5K, VI 10K i CARRERES INFANTILS D'ALBALAT DELS SORELLS". Tots els corredors
degudament inscrits o participants en la prova cedixen els seus drets voluntàriament a
l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells i a Cronorunner per a la reproducció d'imatges i
fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc...) per mitjà de qualsevol dispositiu
(Internet, publicitat, etc. i sense límit temporal. Al mateix temps els inscrits cedixen de manera
expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació
general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seua imatge.
L'organització es reserva el dret de realitzar algun canvi en el present reglament si així ho
considerara, havent de comunicar-ho en la web i en la informació del corredor.
CONSIDERACIÓ FINAL: Tot el no previst en el present Reglament es regirà per les Normes
Generals de Competició de la FACV, RFEA, IAAF, per a la present temporada
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