
 

 

 

5K MUSEROS 

2022 
26 DE MARZO DE 2022



REGLAMENT 

 

Article 1 

 

Grup de Còrrer Museros organitzen el 5K Museros del dissabte 26 de març de 2022. El cost de la 

inscripció per a la carrera 5K serà de 5 € en benefici de la associació Duchenne Parent Project  i 

les inscripcions es faran en www.cronorunner.com. No s’admetran inscripcions el dia de la prova. 

Hi haurà un total de 400 dorsals a disposició per a poder participar en ella. 

 

Article 2 

 

El recorregut serà urbà i constarà de 5.000 m totalment asfaltats.  

 

Article 3 

 

L'eixida de la carrera es farà el dissabte 26 de març de 2022 a les 17.00 h, des de el ajuntament 

on es trobarà també la meta. 

 

Article 4 

 

Podran competir tot atleta degudament inscrit tenint complida la majoria d’edat, 18 anys. No es 

permetrà la participació dels menors d’edat. Totes les persones participants estaran emparades 

per una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil concertada per Grup de Córrer 

Museros. Estaran exclosos els derivats d'un patiment latent, imprudència, negligència, 

inobservança de les lleis, etc. També quedaran exclosos els produïts per desplaçaments des del 

lloc en el qual es desenvolupa la prova. 

 

Article 5 

 

Trofeus 

 

Hi haurà lliurament de trofeus per als 3 primers corredors o corredores que finalitzen la prova tan 

femenina com masculina i el 1 local masculí i femení. 

Tot atleta inscrit correctament serà obsequiat amb la bossa del corredor, amb obsequis donats per 

part de col·laboradors, així com participarà en sortejos de regals aconseguits per part de 

l’organització, gracies a les donacions d’empreses col·laboradores (adjuntem bases del sorteig) 

 

 

 

 

http://www.cronorunner.com/


Article 6 

 

Tota persona que córrega sense estar inscrita o sense mostrar visiblement el dorsal al pit, ho farà 

sota la seua responsabilitat i no podrà participar d’avituallaments, de trofeus o d’obsequis. Així 

mateix, no estarà emparada per la pòlissa d'assegurança contractada i quedarà terminantment 

prohibida la seua entrada en línia de meta. 

 

 

Article 7 

 

L’organització senyalitzarà correctament el recorregut. 

En la prova de 5K existirà un lloc d’avituallament a l’arribada a meta i serà de líquid. 

 

Article 8 

 

Els serveis sanitaris i les ambulàncies, seran contratats per l' ajuntament i  estaran situats a la 

zona d'eixida i de meta. Qualsevol corredor amb problemes mèdics (al·lèrgia, atencions especials, 

etc.) haurà de fer-ho constar al revers del dorsal de la prova o a l'apartat d’observacions en 

formalitzar la inscripció. 

 

Article 9 

 

Els únics vehicles que podran seguir la carrera, seran els autoritzats per l'organització i estaran 

senyalitzats correctament. 

 

Article 10 

 

Els dorsals i la borsa de corredor es podran retirar el divendres 25 de març  de 19h a 21 h i el 

dissabte 26 de març al carrer major num. 1 de Museros (baix parroquial junt a l’esglesia) de 12h a 

14h i de 15.00h a 16.45h. Per a retirar el dorsal és obligatori presentar el DNI o document 

acreditatiu. No es podran retirar els dorsals fora dels horaris establerts. 

 

Així mateix, per recollir el dorsal d'un altre corredor és necessari presentar una fotocòpia del seu 

DNI o document acreditatiu (permís de conduir o passaport) o un justificant de la inscripció. 

 

 

 

 

 

 



Article 11 

 

Desqualificacions: 

 

*El servei mèdic de la competició i els organitzadors tenen el dret a retirar, durant la prova, 

qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic. 

*Tot atleta que no realitzí el recorregut complet. 

*Tot atleta que no porti visible el dorsal o que el doblegui. 

 

 

Article 12 

 

Tots els participants pel simple fet d'inscriure's i de participar lliurement i voluntàriament, declaren 

haver llegit i acceptar aquest reglament. 

Els dorsals són personals i intransferibles, i es col·locaran al pit sense manipular ni doblegar. 

L'import de la inscripció no serà retornable ni transferible. No seran admesos per l'organització 

corredors que no estiguin inscrits o córreguen sense dorsal, i s’impedirà que tinguin accés a la 

carrera en defensa dels drets dels reglamentàriament inscrits. Així mateix, no es permetrà l'accés a 

vehicles no autoritzats, per seguretat dels corredors. 

 

L'organització es reserva la facultat de desqualificar l'infractor que, comprovada qualsevol 

irregularitat per algun corredor, no porti visible el seu dorsal, el manipuli o el cedisca a un altre, 

alteri les dades facilitades a l'organització pel que fa a les que figuren al seu DNI, no completi el 

total del recorregut, manifesti un mal estat físic, no faciliti la documentació que li requerisca 

l’organització, i incomplisca qualsevol altra norma contemplada en les normes de la FACV, RFEA i 

IAAF. 

 

Així mateix, i d'acord amb els interessos esportius, de promoció, de distribució i d’explotació del 5K 

Museros tots els corredors o corredores degudament inscrits o participants en la prova cedeixen 

els seus drets voluntàriament a el Grup Correr Museros,  l'Ajuntament de Museros i a Cronoruner 

per a la reproducció d'imatges i fotografies de la prova, publicació de llistes de classificació, etc. 

mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal.  

 

Al mateix temps, els inscrits o les inscrites cedeixen, de manera expressa a l'organització, el dret a 

reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la 

classificació general i la del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seua imatge. 

 

L'organització es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi en aquest reglament si així ho 

considera, el qual es comunicarà en el web i en la informació del corredor o corredora. 

 



 

MESURES COVID: 

 

Actualment no existeixen mesures COVID que limiten l’aforament. Si durant les dates de la prova, 

les mesures son distintes, el Grup Correr Museros, informarà degudament als participants. 

 

L’única mesura obligatòria per a realitzar la prova es la utilització de mascareta abans de l’eixida  

(tots els participants quan estiguin el l’eixida esperant l’inici de la prova, estaran obligats a dur 

mascareta) i al finalitzar la mateixa. Durant el transcurs de la prova, l’atleta podrà llevar-se la i no 

fer us d’ella, sempre que es pugi mantenir la distancia de seguretat. En arribar a meta estarà 

obligat a fer us de nou de la mascareta.  

 

 

CIRCUIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES SORTEIG: 

 

 

*Grup de córrer Museros realitzarà els següents sortejos el 26 de març en la *5k 

solidària conforme a les següents bases: 

 

- Podrán participar les persones físiques majors de 18 anys, residents legals a 

Espanya, que complisquen amb les presents bases. 

 

- Per a participar caldrà estar inscrit com a corredor o corredora en la carrera 

solidària *Mus5k del día 26 de març de 2022, segons bases establides en el reglament 

d'aquesta. 

 

 

Premis: 

 

En cada sorteig s'entregarà un dels següents premis: 

 

1 lot de productes Carnis *HEALTHYMEATFIT-CARNISSERIA RAMON I CARMEN.  

 

1 esmorzar per a dues persones en Bar-*Rest Sant Gregori (Museros)  

 

1 Motxilla promocional farmàcia Museros (*3und) 

 

1 xicotet electrodomèstic ( euronics) 

 

1 Samarreta oficial LLEVANT *CF signada. 

 

Només será vàlid un premi per dorsal, no sent acumulables entre si la totalitat dels 

sortejos. 

 

En cap cas es podrá canviar el premi pel seu valor en metàl·lic o per un altre premi 

diferent. Queda prohibida la comercialització i/o venda del premi. 

 

 

Acceptació de les bases: 

 

La mera participació en la Carrera implica l'acceptació de la totalitat de les Bases pels 

participants en aquesta, així com del criteri del club de córrer Museros quant a la 

resolució de qualsevol qüestió relacionada amb les Bases del sorteig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mecànica de sorteig: 

 

Els sortejos es realitzen a través dels números de dorsal entre el 001 i el 400. 

 

Sorteig presencial després de finalitzar la carrera (zona de meta)  

 

- Els premis no són acumulables. 

 

*Grup de Córrer Museros es reserva el dret a declarar nul·les aquelles participacions en les 

quals es detecte un ús fraudulent, sense dret a qualssevol dels premis que hagen sigut 

qualificats en comissió de frau o engany. 

 

 

El Club de Córrer Museros es reserva el dret de sol·licitar a les persones guanyadores la 

seua identificació mitjançant l'exhibició del DNI o passaport. La negativa a proporcionar 

aquesta documentació, o la no concordança del mateix amb les dades que es 

proporcionen per a la gestió del premi comporta la pèrdua del dret a percebre el premi. 
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