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REGLAMENT 

Art.1.- ORGANITZACIÓ  

L'Ajuntament de Massalfassar i GeiserEvents, organitzen la II edició del 5K de Massalfassar, el 

dissabte 3 de Novembre de 2018, prova puntuable per al II Circuit de l´Horta Nord.  

Art.2.-RECORREGUT  

El recorregut constarà de dos voltes de 2.500 metres, constant en la seua totalitat de 5.000 

metres.  

Art.3.- EIXIDA I ARRIBADA  

L'eixida i arribada estarà ubicada en l'Avinguda Blasco Ibáñez de Massalfassar, junt amb el 

Poliesportiu Municipal. L'eixida de la prova serà a les 17:15 hores. El temps màxim de duració 

per a finalitzar-la serà de 40 minuts. 

Art.4.- SEGURS  

Tots els participants estaran emparats per una pòlissa d'assegurança d'accidents i 

responsabilitat civil concertada per l'organització de la prova. 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. Al 

mateix temps també quedaren exclosos els corredors que patisquen alguna malaltia de tipus 

coronària anterior a la carrera.  

Art.5.-CATEGORIES, DISTÀNCIA I HORA D'EIXIDA  

*Proves inferiors d'acord amb les categories següents:  

CATEGORIES INFANTILS: 

MAS-FEM ANY DISTÀNCIA HORA D’EIXIDA 

PRE-BENJAMIN 2011/2018 250 METRES 16:00 HORES 

BENJAMIN 2008/2010 500 METRES 16:10 HORES 

ALEVÍ 2005/2007 750 METRES 16:20 HORES 

INFANTIL-CADET 2001/2004 1.000 METRES 16:30 HORES 

 

Les proves inferiors no seran competitives, hi haurà medalles commemoratives de la prova per 

a tots els participants que creuen la línia de meta. Els dorsals s'entregaran a partir de les 15:00 

hores en el Poliesportiu Municipal de Massalfassar, Avinguda Blasco Ibáñez. 
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L'Organització es reserva el dret d'establir l'orde i horari de les carreres al seu criteri una 

vegada haja començat la primera carrera infantil.  

Les inscripcions de les proves inferiors es faran al web: www.cronorunner.com  i no tindrà cap 

cost.  

No es realitzaran inscripcions el dia de la prova. 

*5K prova puntuable per al II Circuit de l´Horta Nord:  

L'Organització té previst efectuar les següents categories tant en masculí com en femení: 

CATEGORIES 5K: 
 

MAS-FEM ANY DISTÀNCIA HORA D’EIXIDA 
JUNIORS-PROMESAS 2000/1996 5K 17:15 HORES 

SÈNIOR 1995/1984 5K 17:15 HORES 

VETERANS "A" 1983/1974 5K 17:15 HORES 

VETERANS "B" 1973/1964 5K 17:15 HORES 

VETERANS "C" 1963/1954 5K 17:15 HORES 

MÀSTER 1953 Y ANTERIORS 5K 17:15 HORES 

 

*TROFEOS/MEDALLES: - A els tres primers classificats, (home i dona) de cada categoria.  

*TROFEOS/MEDALLES LOCALS: - A els primers classificats (home i dona) de cada categoria.  

*Se consideraren corredors locals aquells que estiguen degudament empadronats. 

 Art.6.-TERMINIS I PREUS D'INSCRIPCIÓ  

Des del dissabte 1 de Setembre fins al 31 d'Octubre.  

Les inscripcions es realitzaran en www.cronorunner.com   

La quota d'inscripció serà de 3€ sense camiseta i de 6€ amb camiseta. 

Art.7.-REGALS  

Bossa del corredor amb regals oferits per patrocinadors.   

Camiseta tècnica mànega llarga per als que s'hagen inscrit amb l'opció camiseta.  

Art.8.-REQUISITS  

Podrà participar qualsevol persona que ho desitge sense importar condició, sexe o nacionalitat 

d'acord amb les limitacions establides en la Normativa FACV i RFEA, que hagen complit 18 anys 

el dia de la prova.  

 

http://www.cronorunner.com/
http://www.cronorunner.com/
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Art.9.- LIMITACIONS  

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.10.- RECORREGUT I AVITUALLAMENT  

El recorregut estarà degudament senyalitzat per l'organització. Existirà un lloc d'avituallament 

líquid en el quilòmetre 2.700, més el de post meta.  

Art.11.- SERVICIS MÈDICS  

Existirà una ambulància amb personal sanitari i metge en l'eixida meta.  

Art.12.- VEHICLES  

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

degudament senyalitzats.  

Art.13.- CRONOMETRATGE  

La carrera estarà cronometrada pel sistema informàtic de xip.  

Art.14.- ARREPLEGA DE DORSALS  

Els dorsals i la bossa del corredor s'entregaran el mateix dia de la prova en el Poliesportiu 

Municipal, Avinguda Blasco Ibáñez, des de les 15:30 hores fins a les 17:10 hores. Així mateix, 

per a arreplegar el dorsal i el 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. 

Art.15.- RECLAMACIONS  

Les reclamacions hauran de ser realitzades oralment a l'Organitzador de la prova o persona 

designada per l'Organització per a exercir este càrrec, no més tard de 30 minuts després de 

comunicar-se oficialment els resultats.  

Art.16.- DESQUALIFICACIONS  

Desqualificacions:  

A) El servici mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per a retirar durant la 

prova a qualsevol atleta que manifeste un mal estat físic.  

B) Tot atleta que no realitze el recorregut complet.  

C) Tot atleta que no porte visible el dorsal-xip o que doble el mateix. 
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D) 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. 17.- ACCEPTACIÓ DE REGLAMENT  

Tots els participants, pel fet d'inscriure's, declaren conéixer i acceptar el present Reglament i el 

Plec de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció de Dades. En cas de dubte prevaldrà el criteri 

de l'Organització. L'organització recomana als corredors sotmetre's a un reconeixement mèdic 

previ a la prova, acceptant tot participant el risc derivat de l'activitat esportiva. 

Plec de Descàrrec de Responsabilitats i Protecció  

Pel només fet d'inscriure's, el participant declara el següent: Me trobe en estat de salut òptim 

per a participar en el II 5K Massalfassar 2018. A més, eximisc de tota responsabilitat a 

l'Organització, patrocinadors o altres institucions participants davant de qualsevol accident o 

lesió que poguera patir abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des 

de ja a qualsevol acció legal contra de qualsevol de les dites entitats. Durant el 

desenrotllament de la competició contribuiré en la mesura que es puga amb l'Organització, per 

a evitar accidents personals. Autoritze a més que l'Organització faig ús publicitari de fotos, 

vídeos i qualsevol altre tipus de material audiovisual en què puga figurar, acceptant la 

publicació del meu nom en la classificació de la prova, en els mitjans de comunicació i/o 

Internet, sense esperar pagament, compensació o cap retribució per este concepte. 

A l'inscriure's en el II 5K Massalfassar, els participants donen el seu consentiment perquè tant 

els Organitzadors de la prova, Ajuntament de Massalfassar i GeiserEvents, així com qualsevol 

altre patrocinador i/o col·laborador de la prova per si mateixos o per mitjà de terceres entitats, 

puguen emmagatzemar, tractar i usar el seu nom, resultats, així com la seua imatge 

arreplegada dins de la prova per mitjà de fotografies, vídeos, o qualsevol altre suport, tracten 

amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter 

personal, així com la seua imatge dins de la prova per mitjà de fotografies, vídeos, etc. per 

mitjà de qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal. El llistat de 

resultats serà publicat en la pàgina web de cronorunners. 

D'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades li informem:  

Dades Ajuntament:  

Ajuntament de Massalfassar, Plaça de l'Església 5, Massalfassar 46560  València,  

NIF.- 4616500-G. 

 

Dades Organitzador: 

GeiserEvents S.L, Polígon Industrial Mediterraneo Carrer Mitjera 3C, Massalfassar  46560  

València,   

NIF.- B-98161979. 
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Finalitat d'arreplega de dades personals  

Gestió de les inscripcions, dels resultats, organització de la carrera. Gestió dels patrocinadors 

de la carrera, així com de la informació que volen transmetre als corredors, Difusió de la 

carrera tant abans com després.  

Legitimació 

 Consentiment corredor a l'inscriure's en la carrera.  

Destinataris  

No cedim les dades, excepte consentiment expresse. Els corredors podran rebre informació 

dels Patrocinadors a través de l'Organitzador. 

Drets dels corredors 

Posant-se en contacte amb nosaltres (carta postal, email, etc.) i acreditant la seua identitat 

(DNI), qualsevol persona té dret a:  

- Conéixer si tractem les seues dades personals  accedir/rectificar/ cancel·la /suprimir/oposar-

se 

- A què tractem les seues dades. 

 - Portabilitat.  

- I a reclamar l'exercici dels mateixos enfront de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

Notificacions 

L'Organització utilitzarà els següents mètodes de notificació, tots ells igualment vàlids: correu 

electrònic o mòbil, i qualsevol altra aplicació mòbil o web, com WhatsApp, Line, Telegram. 

Patrocinadors 

Els patrocinadors/col·laboradors de la prova podran enviar-li comunicacions comercials a 

través de l'Organització al correu electrònic que ens proporcione, en qualsevol moment pot 

consultar en la pàgina web els que són els patrocinadors/col·laboradors. L'Organització, 

excepte autorització expressa per la seua banda, s'abstindrà de comunicar les seues dades de 

contacte als patrocinadors/col·laboradors. 

CONSIDERACIÓ FINAL: L'Organització es reserva el dret de realitzar algun canvi en el present 

reglament si així ho considera, havent de comunicar-ho en la Web de la prova i en la 

informació que s'entrega al corredor.  

Tot el no previst en el present Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de 

la F.A.C.V, R.F.E.A, I.A.A.F, vigents. 


