
 
 
 

REGLAMENT V 7K, 15K MASKOKOTAS 
 
1.- El C. A. Guadassuar Maskokotas organitza la V 7k, 15k Maskokotas amb el 
patrocini de Maskokotas i l’Excel·lentíssim Ajuntament de Guadassuar. 

 
2.- La cursa es celebrarà el diumenge 5 de març de 2017. 
Les distàncies seran de 7k i 15k, en un circuit de 7.000 metres, en la primera volta, 
i 8.000 metres en la segona. 
En els 7k se farà una volta al circuit i en els 15k dues voltes. 
Se podrà participar en qualsevol dels dos recorreguts. 
A les 10:00 h. tindrà lloc l’eixida de la cursa per a les dues distàncies. 
L’eixida i meta per a totes les distàncies serà a la Plaça Reginaldo Barberà. 
El circuit ha estat amidat sobre cartografia digital municipal i representat als plànols 
per l’empresa copiCAD. 
El control del circuit estarà a carrec de la Policia Local i dels Voluntaris. 
També contarem amb la col·laboració del Club Triatló de Guadassuar. 
 
3.- CONTROL: La prova estarà cronometrada amb xip per l’empresa Cronorunner. 
Al recorregut, hi haurà un punt de control de pas, que coincidirà amb la meta. 
 
4.- INSCRIPCIONS: La 7k, 15k Maskokotas són dues proves independents. 
Els atletes formalitzaran una sola inscripció. 
La inscripció será online per la web: www.cronorunner.com i, la recollida del pitral i 
del xip es farà el dissabte dia 4 en l’Escola per Adults (EPA) a la Plaça Generalitat, 
des de les 17:00 h fins a les 20:00 h i el dia de la prova des de les 8:00 h fins a les 
9:30 h en zona de meta. 
Preu: 5€ per a la distància de 7k i 7€ per a la de 15k. 
A la finalització de la cursa, se tornarà el xip al lloc destinat a este comés. 
Els pitrals tindran diferent color segons la distància i estaran personalitzats. 
Color dels pitrals: 
 - 7k   -> Negre 
 - 15k -> Roig 
L’organització es reserva el dret d’obrir inscripcions el dia de la prova. 
Els corredors que s’apunten este dia pagaran en metàl.lic el preu de la inscripció a la 
recollida del pitral i del xip. 
Estes inscripcions no tindran dret a trofeu ni a premis en metàl·lic, no apareixerà el 
nom al llistat de les classificacions, però si apareixerà el número de pitral. 
Tindran dret a la bossa del corredor i als avituallaments. 
Una vegada formalitzat el pagament de la inscripció, en cap cas es tornarà l'import. 
En cas de no poder vindre a la carrera, l'atleta podrà fer efectiu un canvi de nom pel 
d'un altre company o amic dies abans de la mateixa. 
L'organització no es responsabilitza de la falsedat de les dades introduïdes en el 
formulari de la inscripció, recaient tota la responsabilitat en el titular de les dades. 
Els participants, en el moment de fer la inscripció, declaren estar preparats per a 
realitzar les proves i seran els únics responsables del seu estat de forma, així com, 
els problemes mèdics que puguen derivar-se. 
Tancament inscripcions: dijous dia 2 de març de 2017, a les 23:59 h. 
 



5.- CATEGORIES, DISTÀNCIES i HORARIS: 
 
CATEGORIES             DISTÀNCIA                HORARI 
  ABSOLUTA              7.000m-15.000m                10:00h 
 
6.- AVITUALLAMENT: Hi hauran dos avituallaments d’aigua, un cada 3.5 km del 
recorregut, aproximadament, i l’altre en acabar la prova, on també tindrem refrescs, 
coquetes de cacau (Lorena’s), taronges (Frutas Beltran), cruixents (Alba) i 
fruites seques (Sekitos). També tindreu monodosis de mel (Mel i Salut). 
 
7.- En la zona de meta tindrem, per als participants que ho dessitgen, habilitada una 
carpa per a donar servici fisioterapèutic post-competició i massatge recuperador de la 
Clínica Fisionality Guadassuar. 
 
8.- TROFEUS: Hi haurà trofeu per als tres primers/es de cada distància. 
Els tres primers/es corredors/es locals de cada distància, tindran trofeu. 
L’entrega de troféus començarà quan completem els diferents podis. 
Cap atleta podrà repetir trofeu. 
Hi haurà un ram de flors (Verdnatura) per als primers i primeres de cada distància. 
 
9.- ALTRES PREMIS: Els primers i les primeres atletes de cada distància, a més del 
trofeu, rebran l’obsequi d’un premi en metàl·lic de 100€ donat per Maskokotas. 
 

L’empresa Yagu obsequiarà amb alguns regals als corredors premiats. 
 
L’associació de comerços Agucos de Guadassuar, sortejarà uns tickets per a utilitzar 
en els comerços locals associats a Agucos. 
 
No tindran dret a premis els atletes que no acaben la cursa o l’acaben sense pitral. 
Tots els participants que acaben la cursa i estiguen inscrits dins del termini marcat 
per l’organització, tindran una samarreta tècnica commemorativa de l’esdeveniment. 
Els participants que s’apunten el mateix dia de la prova, tindran samarreta 
fins que s’esgoten. 
 
10.- Se consideraran corredors locals, els nascuts o els empadronats en Guadassuar. 
 
11.- Totes i tots els atletes del C.A. Guadassuar Maskokotas que participen en la 
cursa, tenen l’obligació d’utilitzar l’equipament oficial del Club, en cas contrari, 
podran ser desqualificats i no tindran dret a trofeu ni premis. 
 
12.- Hi haurà servei de guarda-roba a carrec de l’organització, que no será 
responsable de la perdua de cap objecte. 
 
13.- Les dutxes per als participants, estaran ubicades al Poliesportiu Municipal. 
 
14.- Els corredors degudament inscrits estaran coberts per una assegurança 
d'accident individual subscrita amb l’empresa Mapfre-Guadassuar. 
L'assegurança només cobreix l'itinerari de la prova durant el desenvolupament 
d’aquesta, en cap cas els desplaçaments per a participar-hi. 
Hi haurà servei mèdic i d’ambulància. 
 
15.- L'organització no permetrà participar a cap atleta que no estiga cobert per una 
assegurança d'accident. 
En el cas que algun atleta no complisca aquesta norma, l’organització no es 
responsabilitzarà de qualsevol tipus d'accident que poguera ocórrer-li. 
 
16.- Serà obligatori presentar la documentación, si ho demanara l’organització. 
 



17.- L’organització de la cursa es reserva el dret de canviar el reglament, la data i els 
recorreguts de les curses si ho considera oportú, donant difusió dels canvis a la web. 
 
18.- L’organització no es responsabilitza dels danys que es puguen ocasionar durant 
la prova. 
Tampoc es farà responsable de la difusió feta per terceres persones de les fotografies 
que es realitzen durant la prova. 
 
19.- Les reclamacions s’hauran de fer oralment als organitzadors de la prova, no més 
tard de 10 minuts després de comunicar-se oficialment els resultats. 
La decisió dels organitzadors serà inapel·lable. Depòsit previ de 50 euros. 
Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes del 
present reglament, declarant trobar-se en bones condicions físiques i assumint el risc 
derivat de la pràctica esportiva. 
 
20.- Tot allò no previst en el present Reglament es regirà per la Normativa General 
de la F.A.C.V., R.F.E.A. i I.A.A.F. per a aquesta temporada. 
 
21.- DESQUALIFICACIONS: 
 • Per no portar el pitral perfectament col·locat durant tot el recorregut. 
 • Per participar amb un pitral no autoritzat per l’organització. 
 • Per abandonar el recorregut delimitat per la prova. 
 
22.- El preu de la inscripció inclou (excepte mateix dia de la prova: Punt 8): 
 
- Bossa del corredor 
  

 + Camiseta tècnica de l’event. Organització. 
 + Coquetes de cacau. Lorena’s. 
 + Malla de taronges. Frutas Beltran. 
 + Productes Horneados Alba. 
 + Fruites seques. Sekitos. 
 + Monodosis mel Energia Màxima. Mel i Salut. 
 + Botella aigua. Ajuntament Guadassuar. 
 

- Avituallament en carrera i en meta.  
- Pitral personalitzat. - Xip.  
- Fotos de la prova online gratuites (web cronorunner).  
- Llistat de classificacions Online.  
- Segur de Responsabilitat Civil.  
- Servei de dutxes al Poliesportiu Municipal. 
 
21.- Empreses col·laboradores :  
 

- Maskokotas 
- VerdNatura  
- Lorena’s  
- Vicent Estruch Esteve (Mapfre-Bankia) 
- Fisiovida 
- Copicad  
- Frutas Beltran  
- Yagu 
- Horneados Alba 
- Sekitos 
- Mel i Salut 
- Associació Comerços Guadassuar - Agucos 
 
www.atletismeguadassuar.com 
atletismeguadassuar@hotmail.com  
https://www.facebook.com/club.atletismeguadassuar 


