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7K MUSEROS 2022 

REGLAMENT 

 

Article 1 

 

Grup de Còrrer Museros amb la col·laboració de l’Ajuntament de Museros organitzen el 7K Museros del dissabte 24 de 

setembre de 2022, i les inscripcions es faran en www.cronorunner.com. No s’admetran inscripcions el dia de la prova. El cost de 

l’inscripcio per a la carrera serà de 5 €, sense camiseta. I de 9.5 € amb camiseta, amb obsequi de la borsa  del corredor per a les 

dues modalitats de inscripció. 

 

Article 2 

 

El circuit serà urbà i constarà de 7.000 m totalment asfaltats. (adjuntem planol). La prova forma part del circuit de l´Horta 

Nord. 

L’organització senyalitzarà correctament el circuit. 

 

Article 3 

 

L'eixida de la carrera es farà el dissabte 24 de setembre, a les 19,00 hrs. , des de la plaça del Castell, 1, i la meta es trobarà 

al carrer Major. 

 

Article 4 

 

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 

 

CATEGORIES SEXE ANY DE NAIXEMENT 
TROFEUS 
GENERAL 

Júnior-Promesa Fem.– Masc. 2007/2000 3 fem. + 3 masc. 

Sènior Fem.– Masc. 1999 / 1988 3 fem. + 3 masc. 

Veterans i veteranes  A Fem.– Masc. 1987 / 1978 3 fem. + 3 masc. 

Veterans i veteranes B Fem.– Masc. 1977 / 1968 3 fem. + 3 masc. 

Veterans i veteranes C Fem.– Masc. 1967 / 1958 3 fem. + 3 masc. 

Màster Fem.– Masc. 1957 i anteriors 3 fem. + 3 masc. 

Local Fem.– Masc.  3 fem. + 3 masc. 

Diversitat funcional Categoria única - 3 fem. + 3 masc. 

Absoluta Fem.– Masc.  3 fem. + 3 masc. 

 

Les Categories s´establiran per any de naixement. 

 

http://www.cronorunner.com/


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

femenina com masculina. 

 

LA CLASSIFICACIO DE LA CURSA GENERAL SERA NO ACUMULATIVA, CAP ATLETA PODRA REPETIR 

TROFEU,,Tan sols si es el premi local, que no tindra res a vore en la clasificacio general. 

 

Es consideraran corredors o corredores locals les persones empadronades a Museros amb una antiguitat superior a 12 

mesos. 

 

S’obsequiara amb un pernil per  als tres clubs mes nombrosos inscrits a la carrera. 

 

Article 6 

 

Podrà participar en la 7K qualsevol persona que ho desitge sense importar condició, sexe o nacionalitat, que complisca el 

següent reglament, 

 

Article 7 

 

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 8 

En la prova de 7K existirà dos llocs d’avituallaments, amb líquids i sòlids. 

 

Article 9 

 

Els serveis sanitaris i les ambulàncies, seran contratats per l' ajuntament. 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 10 

 

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

 

Article 11 

 

La carrera estarà cronometrada mitjançant sistema informàtic de xip. Durant la prova, es portarà el dorsal visiblement i 

sense doblegar. La no observança d'aquest article serà causa de desqualificació.  

 

Article 12 

 

Els dorsals i la borsa de corredor es podran retirar el divendres 23 de setembre de 18.00 a 20.30h i dissabte 24 de setembre 

de 12,00 a 14,00 i de 15.30 a 18.30 h al carrer Major al costat de l’església. Per a retirar el dorsal i el xip, és obligator i presentar el 

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

 

Així mateix, per recollir el dorsal i xip 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. 

Només apareixeran en la classificació aquells participants que realitzen la carrera amb el dorsal i xip que facilita l'organització. 

 



 
Article 13. 

 

Desqualificacions: 

 

• El servei mèdic de la competició i els organitzadors tenen el dret a retirar, durant la prova, qualsevol atleta que manifeste 

un mal estat físic. 

• Tot atleta que no realitze el circuit complet. 

• Tot atleta que no porte visible el dorsal o que el doblegui. 

• L'atleta que manifeste un comportament no esportiu o es reiterí en protestes davant l'organització al marge del que s’ha 

estipulat en l'article 7 d’aquest reglament. 

• L'ús de xip d'un altre corredor que no siga el titular, i es desqualificaran tant el portador com el titular. 

 

Article 14 

 

El temps límit per a finalitzar la prova és de 60 minuts a partir de l'inici. 

 

Article 15 

 

Tots els participants, des del moment de la inscripció e inicii a la carrera, acceptaran aquest reglament, i en cas de dubte o 

de sorgir alguna situació que no s’hi reflectisca, s’aplicarà el que disposi el Comitè Organitzador. 

 

Article 16 

 

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 estiguen inscrits o córreguen sense dorsal, i 

s’impedirà 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 seguretat dels corredors. 

 

L'organització es reserva la facultat de desqualificar l'infractor que, comprovada qualsevol irregularitat per algun corredor, 

no porte visible el seu dorsal, el manipule o el cedisca a un altre, altere les dades facilitades a l'organització pel que fa a les que 

figuren al seu DNI, no complete el total del circuit, manifeste un mal estat físic, no facilite la documentació que li requer isca 

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 7K 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 llis tes 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. 

 

Finalment, tot el que no s’ha previst en aquest reglament es regirà per les normes generals de competició de la FACV, 

RFEA, IAAF, per a aquesta temporada. 
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