REGLAMENT CURSA POPULAR 5K SME VILA-REAL
El SME de Vila-real organitza el dia 7 de novembre de 2021 el 5K SME 2021 per a
reprendre la pràctica esportiva del running popular. L’objectiu principal d’aquesta cursa
és incentivar la participació en les activitats de running com un hàbit de vida saludable
per a totes les edats i proporcionar la seguretat al participant, organitzador i públic.
L’organitzador de la prova es reserva el dret de modificar tant el present reglament, com
els horaris i els procediments abans de la celebració de la cursa, així com la suspensió
de la mateixa per motius aliens a l’organització.
L’organitzador adverteix als participants dels riscos derivats de la seua participació, els
quals es comprometen a seguir les mesures de seguretat informades per l’organitzador.
Queda prohibida la inscripció el mateix dia de la prova.
El dorsal portarà inclòs un xip per al control del cronometratge.
Pel que fa a la prova, cal tenir en compte el protocolCovid 19. El no compliment del
protocol de la prova, que seguidament s’especifica, serà motiu de desqualificació i
expulsió de la mateixa. El protocol és el següent:
-

Inscripció limitada a 400 corredors.
Els corredors tindran accés a la zona de recollida de dorsals sense
acompanyants.
S’ha de mantenir sempre la distància de seguretat de 1.5m amb altres
participants, organitzadors...
La mascareta és obligatòria fins després de donar l’eixida de la carrera.
A l’arribada a meta, els participants han de tornar a posar-se la mascareta pròpia
o la que tindran al seu abast per part de l’organització.
Els participants han de mantenir la distància de seguretat en tot moment durant
la cursa i evitar córrer en línia vertical amb altres participants que no pertanyen
al seu grup bombolla.
Hi haurà disponible gel hidroalcohòlic per als participants.
S’evitaran les salutacions efusives entre participants.
L’avituallament al finalitzar la cursa es farà mantenint la distància de seguretat.

La data de la prova serà el 7 de novembre de 2021, encara que, podria veure’s
modificada degut a raons aliens a l’organització.

Article 1r: PARTICIPANTS
Cal destacar que la cursa 5K SME és una prova oberta a homes i dones des dels 14
anys. Els participants menors d’edat precisaran d’autorització del representant legal.

Article 2n: INSCRIPCIONS
Les inscripcions es podran realitzar:
-

Telemàticament: mitjançant la web.
Presencialment en les tendes d’esport: Esport-2, Deportes Eva i A1F Sport.
A partir del dia 29 de octubre no es garantitza les talles de les samarretes
sol·licitades.

Article 3r: CATEGORIES
Tant en la condició masculina com femenina existeixen les següents categories:















De 14 a 19 anys (de 2007 a 2002)
De 20 a 24 anys (de 2001 a 1997)
De 25 a 29 anys (de 1996 a 1992)
De 30 a 34 anys (de 1991 a 1987)
De 35 a 39 anys (de 1986 a 1982)
De 40 a 44 anys (de 1981 a 1977)
De 45 a 49 anys (de 1976 a 1972)
De 50 a 54 anys (de 1971 a 1967)
De 55 a 59 anys (de 1966 a 1962)
De 60 a 64 anys (de 1961 a 1957)
De 65 a 69 anys (de 1956 a 1952)
De 70 a 74 anys (de 1951 a 1947)
De 75 a 79 anys (de 1946 a 1942)
Més de 80 anys (nascuts en 1941 o abans)

Article 4t: PREMIS
El lliurament de trofeus es realitzarà a l’acabar la cursa y es premiarà als tres primers
participants de cada categoria, tant masculins com femenins.

Article 5é: RECLAMACIONS
Es podran realitzar les reclamacions fins a 72 hores després de la publicació dels
resultats en la web: https://www.circuitcarrerespopularsvila-real.com, via e-mail a
sreula@vila-real.es

Article 6é: RESPONSABILITAT CIVIL I D’ACCIDENTS
Tots els atletes participants tindran cobertura de responsabilitat civil i d’accidents.
Els participants assumeixen baix la seua responsabilitat estar en les condicions físiques
necessàries per a la participació de la cursa.

Article 7é: DESQUALIFICACIONS
Els participants que no respecten el reglament, atempten contra la seguretat dels demés
corredors, no respecten les indicacions de l’organització, no porten dorsal visible a
l’arribada, participen amb un dorsal o xip assignat a un altre corredor, no realitzen el
recorregut en la seua totalitat, no compleixin el temps calculat per a cada distància o no
respecten el protocol Covid 19, seran desqualificats.

Article 8é: RITME DE CARRERA
A l’efecte de compatibilitzar el desenvolupament de la cursa amb el ritme de la vida
ciutadana s’estableix:
-

El temps màxim establert per kilòmetre per a finalitzar la cursa serà de 8min/km.
Superat aquest temps s’obrirà el circuit al trànsit i es retirarà al participant al
segon kilòmetre de l’incompliment de l’horari establert per l’organització de la
cursa.

1 km

8 min

2 km

16 min

3 km

24 min

4 km

32 min

5 km

40 min
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