
 

“XIX CURSA DE NADAL 2021”   

Reglament:  

 

Article 1: La carrera popular 5Qm és celebrarà el pròxim 18 de Desembre de 2021 a les 19:00 

organitza Ajuntament de Bétera i col·laboren CEA Bétera, BxM i COABE. 

 

Article 2: A la carrera, urbana i a peu de 5 Qm, tindran accés totes les persones que ho desitgen, 

federades o no. El circuit és urbà d'asfalt. 

 

Article 3:L'eixida serà a les 19:00 hores (Carrera Absoluta) 

A continuació es realitzarà el lliurament de trofeus. L'eixida i la meta seran en l'Avd. Escultor Ramón 

Inglés. Les proves per a Menors començaran a les 17:00 hores, en el mateix lloc. El corredor disposarà 

de vestuaris per a dutxar-se en el Poliesportiu Municipal a escassos metres de la meta. 

 

Article 4: La provaestarà controlada pels membres de l'organització,voluntaris, Protecció Civil i el 

sistema de xip d’un sol ús. 

 

Article 5:Seran desqualificats els atletes: 

- Que no porten el dorsal visible en la partdavantera del cos durant el recorregut. 

- Que córreguen amb el dorsal adjudicat a un altre participant. 

- Tots els que infringisquen les normes del Reglament de la prova. 

- Els que no realitzen el recorregut íntegrament. 

 

Article 6:El súnicsvehicles autoritzats a seguir la prova serán els designats per l'organització que aniran 

degudament acreditats.  

 

Article 7:L’organització declina tota responsabilitat dels danys que pugen ocòrrer als esportistes i 

espectadors abans, durant i després de la prova. No obstant això, hi haurà un servei d’ambulàncies per 

als corredor/a i assegurança de prova per cada corredor/al fet que realitze la inscripció. 

 

Article 8: El lliurament de dorsals s'efectuarà en l'eixida, el mateix dia de la prova, 1hora abans de 

l'inici de la mateixa. 

 

Article 9:Tots els participants pel fet de prendre l'eixida, accepten el present reglament. Qualsevol 

reclamació a la classificació serà presentada a l'Organització abans del lliurament de premis. En cas de 

dubte prevaldrà el criteri de l'organització. L'Organització es reserva el dret d'interpretar o modificar 

qual sevol alteració del programa de convocatoria fins al mateix dia de la prova. 

 

 



 

Article 10:La inscripcióserà de 5€adults i cadets.  

Els menors será gratuïta,però aportaran per a Càritas Bétera aliments (cacau en pols soluble,cartó de 

llet, tonyina, tomaca en conserva, sucre i llegums) 

Article 11: El dia de la provano acceptaran inscripcions. 

L’ inscripció s'ha de realitzar On-line a través de la Web Oficial: http://www.cronorunner.comamb 

pagament per T.P.V. (Targeta bancaría) en tots els casos é sresponsabilitat de l'interessat comprobar 

amb antelació que les seues dades estan en el llistatd'inscrits. 

 

 

 

CURSA ADULTS: 19:00H 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTERS (1956 - anteriors)                        MASTERS (1956 - anteriors) 

LOCALS                                                        LOCALS 

CADETS NASCUTS (2004-2003)                CADETS NASCUTS (2004-2003) 

 

TROFEUS: HI HAURÁN TROFEUS PER ALS 3 PRIMERS/ES DE LES DIFERENTS CATEGORIES.Hi 

haurà borsa de corredor per a les 300 primers samarreta i una borseta de clementines per als 

que pleguen a la meta. 

 

CURSA DE MENORS: EIXIDA 17:00h 

Inscripció per a les categories:Els menors será gratuïta,però aportaran per a Càritas Bétera 

aliments (cacau en pols soluble,cartó de llet, tonyina, tomaca en conserva, sucre i llegums) 

 

HOMES NASCUTS EN:  

 

 

DONES NASCUDES EN: 

 

 

PROMESA /JUNIORS (2002–1999) PROMESA / JUNIORS (2002–1999) 

 

 

SÈNIORS (1996–1987) SÈNIORS (1996–1987) 

 

 

VETERÀ A (1986-1977) VETERANA A (1986-1977) 

 

VETERÀ B (1976--1967) 

 

VETERANA B (1976--1967) 

 

VETERÀ C (1966-1957) 

 

VETERANA C (1966-1957) 

 

 

  

http://www.cronorunner.comamb/


INFANTILS - 1.500 Qm (TROFEUS ALS TRES PRIMERS I PRIMERES) 

MEDALLES PER ALS: 

ALEVINS - 1 Qm (2009-2008) 

BENJAMINS - 500 m (2011-2010) 

PRE-BENJAMIN – 100m (2014-2012) 

XUPETINS -100 m  (2019-2015) 

INSCRIPCIÓNS: 

Vàlida : 

Dimecres 10 de novembre de 2021 a les 00:00 

Vàlida fins a: 

Dimarts 16 de desembre de 2021 a les 23:59 

MOLT IMPORTANT:Els inscrits a la prova tenen asegurança al fet que realitze la inscripción.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  


