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Benvolgut corredor: 

Benvolguda corredora: 

 

Ens posem en contacte amb tu per a informar-te de la investigació que es durà a 

terme el dia pròxim 20 de novembre en la Marató de València Fundació Trinidad 

Alfonso EDP, la qual pretén vetlar per la salut dels corredors i corredores d'aquesta 

emblemàtica prova. 

El projecte CRS (Corre, Recupera, Repeteix, Sempre Saludable) pretén analitzar 

científicament com els danys aguts que es produeixen en una carrera de llarga 

duració són recuperats pels esportistes. Aquest estudi té com a prioritat veure com 

aquesta recuperació evoluciona depenent del tipus de treball realitzat en el període 

dels primers set dies de la fase de recuperació, de manera que podem afirmar quin 

tipus d'exercici físic facilita un restabliment més ràpid dels valors fisiològics i 

condicional de l'esportista. Per a la qual cosa es realitzarà de forma voluntària un 

seguiment i diferents programes d'intervenció en 100 corredors de la Marató de 

València Fundació Trinidad Alfonso EDP, un seguiment que s'inicia uns dos o tres 

mesos anteriors a la carrera i que finalitza 8 dies després de la seua realització. 

Durant aquest seguiment es valorarà el teu nivell de condició física, estat de forma, 

tipus d'exercici físic diari, així com variables fisiològiques, psicològiques i 

d'entrenament, que ens aportaran informació pel que fa als paràmetres de salut 

dels corredors i corredores. Els programes d'intervenció seran monitorats i guiats a 

través d’instruments de control, com ara acceleròmetres i pulsòmetres, que 

garantiran que les càrregues de treball establides siguen vigilades objectivament.  

Aquesta investigació no alterarà els teus entrenaments per a la preparació, ni per 

descomptat el desenvolupament de la carrera. 

La gran innovació en aquest treball es troba en l'estudi dels processos de 

recuperació i com un tipus d'exercici físic pot facilitar-los. 

Finalment, et volem comentar que aquest estudi, totalment gratuït per als corredors 

i corredores seleccionats, està valorat en més de 1.200 euros per persona. 

Si vols participar en el projecte pots obtindre informació més detallada i els 

requisits necessaris en el següent ENLLAÇ  

També pots preinscriure't en el projecte ACÍ 

El projecte CRS compta amb l'aprovació de la Comissió Deontològica de la Universitat Jaume I per a poder 

dur a terme tots els mesuraments respectant els criteris ètics d'investigació en humans. 
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