
 

 
REGLAMENT IV    SCHNEIIDER         ELECTRIC           7K MELIANA 

 

RESPONSABLES I  ORGANITZACIÓ: 

 

TRT Meliana Tri-Running-Trail 

 
DESCRIPCIÓ 

 

La prova tindrà lloc dissabte 21 de maig de 2022 a les 19:00 h i acabarà a la hora i mitja següent. 

Aquesta cursa popular és de 7 km (circuit no homologat) i discorre per el terme municipal de 
Meliana. 

Podrà participar qualsevol persona que ho desitgi sense importar condició, sexe o nacionalitat, que 
haja complit 16 anys el dia de la prova. 

 
RECORREGUT 

 

El circuit en la seua totalitat serà d’asfalt. Consta d’una única volta, i la seua eixida i meta estan 
ubicades a l’ Avinguda Santa Maria de Meliana 

HORARIS 

 

La recollida de dorsals serà 

Divendres 20: de 18:00 a 21:00h  

Dissabte 21: de 11:00 a 13:00h  

Pati del Pio XII Carrer de Santa Teresa, 11 Meliana 
 
Dissabte 21: de 16:30 a 18:30h  

Al costat de la eixida de la prova a la Plaça de l’Ermita 
 
L’inici de la prova  serà a  les 19:00 h    del    dia  21 de  maig.  
El lliurament de trofeus serà a les 20:00h  
L’inici de les proves infantils serà a les 17:00h del dia 21 de maig.  

CARACTERÍSTIQUES I  SERVEIS 

 

Les inscripcions dels participants es realitzaran en  la web oficial del Circuit Horta Nord 
www.cronorunner.com 

 

Les inscripcions es tancaran (en opció de samarreta) el dimarts 17 a les 23:59 i el 
dimecres 18 (sense camiseta) a les 23:59.  

 
 
 
 
 
 

http://www.cronorunner.com/


 
 

Tots els pares, tutors o responsables d’aquells menors que hagen sigut  inscrits per la web 
de www.cronorunner.com accepten expressament cedir les imatges i la seua difusió per 
qualsevol medi audiovisual. Els dorsals de la cursa infantil podran arreplegar-se els dies 
indicats en el apartat HORARIS.  
Aquesta edició estarà limitada a 1250 participants i les inscripcions es tancaran   
automàticament en arribar a aquesta xifra.  

El preu de les inscripcions és el següent: 

 

6,50 € Inscripció normal. Inclou la samarreta de la prova 

3,50 € Inscripció reduïda. Sense samarreta de la prova 

3,50 € Inscripció per a locals. Inclou la samarreta de la prova 

Al moment de inscriure’s hi haurà que abonar la inscripció normal (6,50€) i després es 
tornaran 3€ al acreditar la condició de local durant la replegada del dorsal. 

 
* Per  acreditar  la condició de  local  hi  haurà que presentar OBLIGATORIAMENT el DNI  
on figure població Meliana o un certificat d’empadronament de l’ ajuntament.  

 
* El  reintegre dels 3€ es farà només durant l’entrega dels dorsals el divendres i el dissabte 
de mati NO el dissabte de vesprada en les hores immediatament abans de la prova 

 
** Només es reintegraran els diners a aquells que 

 

 S'hagen inscrits en la opció de local  

  Acrediten ser locals  

  Arrepleguen la borsa en l’horari habilitat el divendres a la 
vesprada o dissabte al matí 

 

0.50€ Per cada corredor que passe per meta es donaran 0,50 eur a l’associació del 
Cáncer de Meliana.   

L’organització disposarà de servei de guarda-roba i dutxes per als atletes. L’ avituallament serà en el 
km 4, més l’avituallament especial de la meta. El dorsal portarà xip inclòs per a cronometrar la 
prova. Al finalitzar la cursa no cal tornar el xip ni el dorsal. És important recalcar que NO hi 
haurà canvi en la samarreta de la prova. 
A  més  de  la  classificació  absoluta, es  realitzaran  classificacions  independents  d’acord  a  les 
següents categories. 

 
CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT 

JUNIOR MASCULINS 
2004 / 2000 

JUNIOR FEMENINES 

SENIOR MASCULINS 
1999 / 1988 

SENIOR FEMENINES 

VETERANS A MASCULINS 
1987 / 1978 

VETERANES A FEMENINES 

VETERANS B MASCULINS 
1977 / 1968 

VETERANES B FEMENINES 

VETERANS C MASCULINS 
1967 / 1958 

VETERANES C FEMENINES 

MASTER MASCULÍ 
1957 i anteriors 

MASTER FEMENÍ 

CLUBS Categoria única. 

 

http://www.cronorunner.com/


Les categories s’establiran per any de naixement. Si un atleta és de l’any 1967, serà Veterà C 
complisca els anys el mes que siga. 

Es lliuraran trofeus per als tres primers classificats en cadascunes de les categories d’ edat, per als 
tres guanyadors absoluts de la carrera i per als tres primers locals tant masculins com femenins.   
Els trofeus  NO  són acumulatius.  

Les carreres infantiles s’inscriuran per www.cronorunner.com. La cursa serà no competitiva 
per als menors de 16 anys. Les categories es contemplaran de la següent manera: 

 
CATEGORIA ANY DE NAIXEMENT 

CHUPETINES 
2022 / 2017 

 

PREBENJAMÍN (SUB 8) 
2016 / 2015 

 

BENJAMÍN (SUB 10) 
2013 / 2014 

 

ALEVÍN (SUB 12) 
2011 / 2012 

 

INFANTIL (SUB 14) 
2009 / 2010 

 

CADETE (SUB 16) 
 2007 / 2008 

 

 
Aquest any s’aplica per segona vegada una meta volant dins de la carrera 7K MELIANA 
SCHNEIDER ELECTRIC, el seu recorregut comprendrà des de l’eixida de meta fins la 
mateixa porta de SCHNEIDER ELECTRIC, una distància de 1900  metres. La primer i el 
primer corredor que arriben a la meta volant seran premiats amb una targeta de 100€ 
canviable en El Corte Inglés. Es requisit indispensable acabar la carrera per a rebre la 
targeta. L’organització de la carrera seran els responsables de la vigilància en el compliment 
del requisit així com la determinació dels dos primers corredors. El premi es donarà en meta 
amb els trofeus a les 20:00 hores. Així mateix, hi haurà un premi de 200€ per al primer 
corredor i primera corredora LOCAL que entre per meta i que deuran de gastar-se en els 
comerços de MELIANA patrocinat FONTERIA MIGUEL BUENO XINARRO. Per altra banda, 
es regalaran dos dinars o sopars per a dos persones per al primer y primera de la categoria 
MASTER LOCAL de la carrera patrocinat per la Regidoria d’Agricultura en un restaurant de 
Meliana. 

També es premiarà als tres clubs amb el major nombre de corredors a la meta amb un pernil.  

La bossa del corredor es lliurarà a tots els inscrits en la prova. 

L’organització està coberta per una assegurança de Responsabilitat Civil. Tots els participants 
estaran coberts per una assegurança d’Accident Esportiu i Responsabilitat Civil. 

Els serveis sanitaris i les ambulàncies estaran ubicats a la zona d’Eixida/Meta. 

El circuit estarà tancat al trànsit comptant amb membres de la Policia Local i Voluntaris. 

 

http://www.cronorunner.com/


 

NORMATIVA 

 

Art. 1 

Serà desqualificat tot atleta no porte el dorsal perfectament col·locat i visible al pit durant tot el 
recorregut, per participar amb un dorsal assignat a un altre corredor, en els casos que algú 
correga per altra persona volutariament, es descalificarà a la persona que ha corregut i a 
l’altra, per participar amb un dorsal no autoritzat per l’organització, per realitzar la inscripció 
amb les dades alterades intencionadament, per abandonar el recorregut delimitat de la prova, 
per donar mostres d’un comportament antiesportiu i per córrer com a dona siguent home 
voluntàriament (es descalificarà a l’infractor i a la persona que no ha corregut). 

Aquells atletes que siguen desqualificats perden el dret a puntuar en tot el circuit i participar en 
la resta de carreres. La decisió sobre la possible desqualificació de l’atleta per les 
circumstàncies anomenades anteriorment serà adoptada per l’organització del circuit.  

Art. 2 

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per l'organització. Queda 
totalment prohibit seguir als atletes amb moto, bicicleta, o qualsevol altre vehicle; la policia local 
tindrà permís per a retirar-los del circuit en evitació d'accidents. 

Art. 3 

Tota persona que córrega sense estar inscrita o sense mostrar visible el dorsal en el pit, ho farà 
sota 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. 4 

En inscriure's a la IV SCHNEIDER ELECTRIC 7K MELIANA, els participants donen el seu 
consentiment perquè l'Ajuntament de Meliana, el Club TRT Tri Running Trail Meliana per si 
mateixos o mitjançant terceres entitats, tracten automàticament i amb finalitat exclusivament 
esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal. 

Art. 5 

Així mateix i d'acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la IIV 
SCHNEIDER ELECTRIC 7K MELIANA, per a tothom (reproducció d'imatges i fotografies de la 
prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, 
publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen 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. 
 
Art. 6 
 
Tota la normativa i l’organització, participació i difusió està sotmesa a la situació sanitaria 
deguda a la COVID-19 del moment. En cap cas l’organització ni els patrocinadors de la 
prova es faran responsables de la suspensió de la prova per motius relacionats amb la 
COVID19.  

 
Art. 7 

Inscripció de persones amb discapacitat:  

Tots els atletes amb discapacitat, que puguen englobar-se en alguna de les quatre 
categories adaptades, gaudiran d'un 50% de bonificació en la inscripció, tenint en compte 



els trams i dates abans assenyalats. Per a competir en cada una de les quatre categories 
adaptades (cadira de rodes, discapacitats funcionals, discapacitats sensorials i 
discapacitats intel·lectuals) , la inscripció haurà de ser obligatòriament formalitzada pel Club 
TRT Meliana Tri Running Trail, l'email de contacte del qual és infotrtmeliana@gmail.com , i 
el seu telèfon +34 678451148 que aportarà el seu criteri, coneixement i experiència per a 
vetlar per la correcta agrupació de les diferents categories.  

Tot atleta que, per la raó que fóra, no realitze la seua inscripció a través del club, no serà 
classificat en cap de les quatre categories d'atletes amb discapacitat, ni gaudirà de 
bonificació.  

Cada atleta cec o deficient visual (B2) que ho requerisca, tindrà dret a l'acompanyament 
d'un guia la inscripció del qual serà 100% gratuïta i es realitzarà només a través del Club. 
Únicament podrà haver-hi un guia per cada atleta amb discapacitat visual." 

Art. 8 

El Director Tècnic de la prova i l'Organització es reserven la facultat de desqualificar a l'infractor 
que, comprovada qualsevol irregularitat per algun corredor, no porten visible el seu dorsal, ho 
manipule i/o ho cedisca a un altre, altere les dades facilitades a l'Organització o al Jutge Àrbitre pel 
que fa al que figuren en el seu DNI o fitxa federativa, 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 contemplada en les Normes de la FACV, RFEA i IAAF. 

Art. 9 

Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment al Director Tècnic de la prova, no més tard de 
30 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats, a l'àrea de cronometratge situada 
en zona de meta. 

Art. 10 

Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el present 
reglament, declarant-se trobar-se en bones condicions físiques i assumint el risc derivat de la 
pràctica esportiva. 

Art. 11 

L'organització es reserva el dret de realitzar algun canvi en el present reglament si així ho considera, 
havent de comunicar-ho a la web i en la informació del corredor.

mailto:infotrtmeliana@gmail.com


 


