
REGLAMENT DE LA PROVA  
GRAN FONS MASSANASSA 2023 

 

 
Article nº.1:  

 
La Colla de Córrer El Parotet organitza la XXXIII edició del Gran Fons de Massanassa que es celebrarà el dissabte dia 
3 de juny de 2023. 
 

Les curses dels xiquets seran pel matí, a partir de les 11:00 hores. 

 

Joves Categories Anys Horari Distància 

No competitiva Fins a 5 anys 11:00 100 m. 
A (xics i xiques) 6 a 8 anys 11:10 540 m. 

B (xics i xiques) 9 a 11 anys 11:30 1080 m. 

C (xics i xiques) 12 a 14 anys 11:45 1620 m. 

D (xics i xiques) 15 a 17 anys 12:00 2160 m. 
 
        La cursa popular serà a les 19:00 hores. 
 
Podran participar totes les persones que ho desitgen, federades o no, podent participar els atletes estrangers que 
complisquen amb la normativa RFEA iWorld *Athletics, sempre que tinguen complits 18 anys el dia de la prova. No 
podran participar menors d'edat, a excepció de les carreres per a xiquets ni tan sols en carrets o altres dispositius 
de transport assistit.  
 
El circuit és parteix urbà i part es desenvolupa pel Parc Natural de l'Albufera, estant indicats tots els punts 
quilomètrics amb un panell senyalitzador. 
 

Article nº.2: Inscripcions.  
 
La inscripció al XXXIII Gran Fons serà gratuïta. Pagant 5 € en concepte de fiança pel xip, que es tornaran, sols al 
finalitzar la cursa i mai en cap altre cas, a canvi del mateix.  
 
Per a les categories inferiors, les inscripcions es realitzaran en línia de meta. 
 
La inscripció es podrà realitzar online accedint a través la pàgina web de la colla el Parotet: 
http://www.collaelparotet.org i  Mychip https://www.mychip.es , pagant mitjançant de la TPV amb targeta de 
crèdit o per transferència.  
 
El termini d'inscripció finalitzarà a la pàgina web el dimecres 1 de Juny a les 23:59 hores o quan arriben a 600 
inscripcions. 
 
NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA. 
 
El lloc de retirada dels xips i dorsals s'anunciarà dues setmanes abans de la realització de la prova a través 
d'anuncis en les xarxes socials i publicitat 
 
Serà imprescindible la presentació del DNI per a la retirada del xip i dorsal, aquesta forma és l´única acceptada 
per l´organització per poder participar en el Gran Fons de Massanassa. 
 
Totes les comunicacions al corredor es realitzaran a través del correu electrònic facilitat pel participant en el 
moment de la seua inscripció o registre, o en el correu electrònic modificat posteriorment a través del procediment 
habilitat per l'Organització a aquest efecte, en el supòsit que haja decidit modificar-lo. Per tant, una vegada 
realitzada la comunicació per part de l'Organització, és responsabilitat del corredor revisar el seu correu electrònic 
per a estar al corrent d'aquesta.  
 

http://www.collaelparotet.org/
https://www.mychip.es/


Així mateix, els atletes es comprometen expressament a seguir les instruccions i restriccions que se li imposen 
d'acord amb la direcció sanitària de l'esdeveniment. 
 
Els dorsals/xip entregats per l'organització són personals i intransferibles, havent d'anar col·locats en el pit sense 
manipular ni doblegar. El xip de control també és personal i intransferible. La inobservança d'aquest article serà 
motiu de desqualificació. 
 
Per raons de seguretat no seran admesos per l'Organització corredors que no estiguen inscrits o córreguen sense 
dorsal o amb un dorsal no oficial de la present edició de la prova, impedint 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 la seguretat dels corredors.  
 
La Organitzaciò es reserva la facultat de desqualificar a l'infractor que, comprovada qualsevol irregularitat per 
algun corredor; no porten visible el seu dorsal, el manipule i/o el cedisca a un altre, altere les dades facilitades a 
l'Organització respecte al que figuren en el seu DNI o fitxa federativa, no complete 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 World Athletics accedisca al recorregut i/o 
accedisca a meta. 
 

Article nº.3:  
 
Hi haurà una samarreta tècnica per als 600 primers de la categoria absoluta. 
 

Article nº.4:  
 

Trofeus: 
● Un trofeu per al primer home i la primera dona. 

● 3 per als 3 primers de cadascuna de les categories Homes, Dones. (excepte els quals ja pogueren haver 
rebut trofeu com a guanyadors de la carrera absoluta) 

● 3 per als 3 primers locals Homes i Dones (els locals acreditats amb D.N.I i certificat d’empadronament) 
de tota la cursa absoluta. (excepte els quals ja pogueren haver rebut trofeu com a guanyadors de la carrera 
absoluta) 

● 2 trofeus per als discapacitats de tota la cursa absoluta ( Un per al primer home i un altre per a la primera 
dona) 

● 1  per al club més nombrós. 
 

Article nº.5:  
 
Cap atleta podrà repetir trofeu. 
 

Article nº.6: 
 
Els organitzadors i patrocinadors no es fan responsables dels danys que puguen ocasionar-s’hi els participants o 
tercers, si bé disposa d'una Assegurança d'Accidents i Responsabilitat Civil que cobrirà les incidències inherents a 
la prova. 
 

Article nº.7: 
 
Qualsevol impugnació sobre participació, classificació, etc..., serà únicament competència del Jutge Àrbitre, fent-
se per escrit i baix dipòsit de 100€ i dins de la mitja hora posterior a la comunicació oficial de les classificacions.  
 
La decisió del Jutge Arbitre resolguent la reclamació presentada serà inapel·lable 
 

Article nº.8: 
 
L’organització podrà exigir, si ho creu necessari el D.N.I. als atletes guanyadors de les diferents categories així com 
en el moment del lliurament dels dorsals. 



 

Article nº.9: 
 
El servei mèdic estarà ubicat al voltant de meta així com l’ambulància. 
Tots els corredors inscrits estan obligats a emplenar la part posterior del dorsal amb les dades de nom, cognoms, 
telèfon en cas d'emergència, si té algun problema mèdic (al·lèrgia, atencions especials, etc.) o està sota algun 
tractament específic. 
 

Article nº.10: 
 
L'organització estableix un temps màxim per a la finalització de la prova de 2 hores des de l'hora de l'eixida i un 
temps de pas màxim en els següents punts quilomètric també des de l'hora de l'eixida: 

● KM 5 -> 40 minuts 

● KM 10 -> 1h i 20 minuts 

 
Article nº 11 
 
L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova per causes de força major (inclemències meteorològiques), així 
com realitzar els canvis que es consideren oportuns. 
 

Article nº.12: 
 
L’organització podrà retirar de la cursa al corredor, que a juí dels sanitaris presents o en el seu defecte de la mateixa 
organització, no es trobe en condicions físiques de continuar. 
 

Article nº.13: 
 
Cada participant que abandona la cursa, ho haurà de comunicar al punt de control més proper, així com donar el 
dorsal. 
 

Article nº.14: 
 
Els atletes estan coberts amb una pòlissa d’assegurança d’accidents i de Responsabilitat Civil. 
 

Article nº.15: 
 
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  i alliberen de tota responsabilitat a l’organització, davant qualsevol tipus 
d’eventualitat que pogueren sorgir derivada de la participació en aquesta cursa. En cas de dubte prevaldrà el criteri 
de l'Organització. 
 

Article nº.16: 
 
En inscriure's en la XXXIII edició del Gran Fons de Massanassa, els participants donen el seu consentiment perquè 
tant l'Organitzador de la Prova (Colla de Correr El Parotet), com els Col·laboradors Principals d'aquesta, així com 
qualsevol altre Patrocinador i/o Col·laborador de la prova, per si mateixos o mitjançant terceres entitats, puguen 
emmagatzemar, tractar i usar el seu nom, resultats, així com la seua imatge recollida dins de la prova mitjançant 
fotografies, vídeos, “live tracking” 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 mitjançant 
fotografies, vídeos, etc. mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal. 
 
El llistat de resultats serà publicat en la pàgina web. 
 
D'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades l'informem: 
 

Dades Organitzador: Colla de Córrer el Parotet  N.I.F: V96219548  Calle Gregorio Mayans 8 
46470 Massanassa Valencia 
 



Finalitat de recollida 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,Assegurances de la prova, llicencies RFEA. 
 
Legitimació: Execució del contracte de corredor. 
 
Destinataris: Les dades se cedeixen per a l'execució del contracte de corredor; a la empresa asseguradora; 
Entitats Bancàries. 

 
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 identificant-se, qualsevol 
persona té dret a: 

– conéixer si tractem les seues dades personals-accedir/rectificar/cancel·lar/suprimir/oposar-se – al fet que 
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,Telegram, etc.) 
 
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 
qui són els patrocinadors/col·laboradors. L'Organització, excepte autorització expressa per part seua, s'abstindrà 
de comunicar les seues dades de contacte als patrocinadors/col·laboradors. 

 

Article nº 17 
 
L’Organització es reserva el dret de fer algun canvi en el present reglament si així ho considera, havent de 
comunicar-lo en la Web de la prova i en la informació que s'entrega al corredor. El contracte actual s'entén celebrat 
a la ciutat de València. 
  

Article nº 18 
 
Tot el no previst en el present Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició vigents de la FACV i 
RFEA. 
  
 

PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I PROTECCIÓ 
 
Amb la seua inscripció, els corredors subscriuen la següent declaració: 

“Participe en la prova de forma totalment voluntària i assumisc conscientment la duresa 
d'aquesta, tenint en compte la seua distància i dificultat tècnica, per al que declare tindre els 
suficients coneixements tècnics, experiència i estat de condició física i psicològica per a afrontar 
les característiques de la prova. 

Declare que em trobe en estat de salut òptim per a participar en la  XXXIII edició del Gran Fons de 
Massanassa, tenint la total certesa d'estar física i psicològicament apte/a per a això i havent 
passat de manera positiva els controls mèdics pertinents, descartant qualsevol malaltia, 
patologia, lesió, o qualsevol altre problema de salut que desaconselle la meua participació. En cas 
que en el moment de celebrar la prova s'haguera produït alguna modificació en el meu estat de 
salut, que suposara un risc per a mi o per a la salut dels altres participants, em compromet a no 
participar en aquesta. 

Així mateix, accepte que hauré de complir amb les exigències que l'organització impose en relació 
amb les limitacions sanitàries. 

Durant el desenvolupament de la competició contribuiré en la mesura del possible amb 
l'Organització, per a evitar accidents personals i mantindré un comportament adequat, no posant 



en perill la meua salut, ni la d'altres persones. Accepte complir la normativa exposada en el 
REGLAMENT de la XXXIII edició del Gran Fons de Massanassa, protocols de seguretat i indicacions 
que establisca l'Organització. 

Tenint en compte tot l'anterior, eximisc de tota responsabilitat a l'Organització, patrocinadors, 
col·laboradors i/o altres institucions participants davant qualsevol accident, problemes de salut o 
lesió que poguera patir abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des de 
ja a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats. 

Autoritze a més al fet que l'Organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i qualsevol altre tipus 
de material audiovisual en el qual 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 aquest concepte”. 

 

D'INTERÈS 
 
● Hi haurà avituallament als Km. 5, al 10 i a Meta. 

● El circuit s’endinsa pel Parc Natural de l’Albufera (Marjal de Massanassa). 

● Control de la cursa es realitzarà mitjançant el sistema de xip “ en MYCHIP”. 

● Servei de guardarropía. 

● Servei de dutxes al poliesportiu, 500m de l'arribada. 

● Servei de massatges 

● Pràctics per acompanyar al corredors 

● Fira del corredor  

● Informació addicional, (recorregut, bossa del corredor, com arribar, etc.)  en: www.collaelparotet.org 

● Al finalitzar la cursa, al tornar el xip us retornarem els 5€ de fiança, amb l'opció de poder realitzar una donació 
a l’organització benèfica que estiga amb nosaltres enguany. 

 

http://www.collaelparotet.org/

