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QUÈ ÉS LA CURSA ESCOLAR CAIXA RURAL TORRENT A TORRENT 2019? 

La Cursa Escolar Caixa Rural Torrent 2019 és un esdeveniment lúdic adreçat al públic 

escolar entre 4 i 12 anys, de les categories compreses entre Prebenjamí i Infantil 

(ambdues categories incloses) emmarcades dins dels actes del Fons d'Educació 

Formació i Promoció Cooperativa Caixa Rural Torrent, entitat que les organitza fa més 

de 20 anys a Torrent i 10 a Catarroja.  

Són 10 les curses que es disputen el mateix dia amb franges horàries diferents. Aquesta 

prova, es divideix en diferents categories, que donen lloc a: 

 

CATEGORIA DATA DE NAIXEMENT 

Querubí masculí i femení 2013 a 2014 
Prebenjamí masculí i femení 2011 a 2012 

Benjamí masculí i femení 2009 a 2010 
Aleví masculí i femení 2007 a 2008 

Infantil masculí i femení 2005 a 2006 

 

Amb aquesta estructura, totes les persones participants podran gaudir d'un dia diferent 

compartint noves experiències amb gent de la seua edat. 

L'horari de les curses és el següent: 

 

HORA CATEGORIA DISTÀNCIA 

10:00 Infantil masculí 1.200 metres 
10:15 Infantil femení 1.200 metres 
10:30 Aleví masculí 1.000 metres 
10:45 Aleví femení 1.000 metres 
11:00 Benjamí masculí 600 metres 
11:15 Benjamí femení 600 metres 
11:30 Prebenjamí masculí 400 metres 
11:45 Prebenjamí femení 400 metres 
12:00 Querubí masculí 200 metres 
12:15 Querubí femení 200 metres 

 

En finalitzar les curses es lliuraran trofeus a les tres primers persones classificades de 

cada categoria, masculina i femenina, així com obsequis per a tota aquella persona que 

participe. 

S' habilitarà una zona amb aigua i beguda isotònica. 

 

 



 
    

REGLAMENT DE LA PROVA: 

Article 1r. Caixa Rural Torrent mitjançant el fons social i amb la col·laboració de 

l'Ajuntament de Torrent i FDM, organitza la 1a Cursa Escolar Caixa Rural Torrent en 

aquest municipi. 

És un esdeveniment lúdic en el qual hi poden participar tots els xiquets i les xiquetes 

amb categories compreses entre Querubí i Infantil (ambdues categories incloses), edats 

compreses entre 4 i 12 anys. 

 

Article 2n. Les proves tindran lloc per un circuit urbà, les distàncies variaran en funció 

de la categoria, sent la distància més llarga de 1.300 metres per a la categoria infantil i 

la distància més curta de 200 metres per a la categoria querubí. 

Aquest esdeveniment començarà a les 10:00 hores. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3r. La inscripció s'habilitarà dos setmanes abans de l´inici de l´esdeveniment i 

s'ha de formalitzar a través de la pàgina web de Crono runner: www.cronorunner.es, 

emplenant les dades sol·licitades. També es podran inscriure en els centres escolars i el 

mateix dia de la carrera fins a 30 minuts abans de l'eixida de la seua prova. 

 

Article 4t. El preu de la inscripció és totalment gratuït. 

 

 

 



 
    

Article 5è. Els dorsals es podran retirar una hora abans del començament de la prova.  

 

Article 6é. Les reclamacions i impugnacions són competència del jutge o la jutgessa que 

arbitre la prova, que és assignat per l'organització. La seua decisió és inapel·lable. 

 

Article 7é.  L'horari de les proves és el següent: 

HORA CATEGORIA DISTÀNCIA 

10:00 Infantil masculí 1.200 metres 
10:15 Infantil femení 1.200 metres 
10:30 Aleví masculí 1.000 metres 
10:45 Aleví femení 1.000 metres 
11:00 Benjamí masculí 600 metres 
11:15 Benjamí femení 600 metres 
11:30 Prebenjamí masculí 400 metres 
11:45 Prebenjamí femení 400 metres 
12:00 Querubí masculí 200 metres 
12:15 Querubí femení 200 metres 

Article 8é. Són motius de desqualificació en la cursa: 

• No mantindre una actitud cívica i esportiva a la prova. 

• No portar el dorsal visible al pit durant la cursa. 

• Participar amb un dorsal assignat a un altre corredor o corredora. 

• Participar amb un dorsal no autoritzat per l'organització. 

• Omplir la inscripció amb les dades errònies. 

• No realitzar el circuit complet. 

 

Article 9é. Totes les persones participants degudament inscrites a la prova, estan 

cobertes per una assegurança de responsabilitat civil, així com per una assegurança 

d'Assistència Sanitària (aquesta assegurança no és vàlida en cas de malalties, 

imprudències, negligències del reglament, ni cobreix el desplaçament a la prova ni el 

desplaçament a altres llocs una vegada conclòs l'esdeveniment). 

 

Article 10é. Hi haurà un servei mèdic amb ambulància present durant la prova, ubicat a 

l’eixida i arribada a meta. 

 

Article 11é. L'Organització declina totes les responsabilitats de danys que els corredors 

i corredores puguen ocasionar a terceres persones o a si mateix durant la prova. 

 

Article 12é. Totes les persones participants, pel fet d’eixir a córrer accepten i assumeixen 

aquest reglament. De la mateixa manera, accepten que totes les imatges, tant vídeos i 



 
    

fotos que es puguen realitzar, es puguen publicar en diferents xarxes socials de 

l'empresa organitzadora de l'esdeveniment, així com de l’entitat patrocinadora i/o 

col·laboradora. 

 

Article 13é. L'Organització es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi per necessitats 

organitzatives o pel benefici de qui participa, cosa que es comunicarà abans de l’eixida 

o quan siga possible. A més, podrà suspendre i/o ajornar la prova si s'observa un risc per 

a la seguretat de les persones participants. 

 

Article 14é. Trofeus i obsequis. Els xiquets i xiquetes classificats en les tres primeres 

posicions de les seues proves rebran un trofeu així com un premi de l'organització i 

col·laboradors.  

 

 

 

A més, després de finalitzar les carreres, Caixa Rural Torrent durà a terme un sorteig 

d'una bicicleta i una tablet. Seran tots aquells xiquets i xiquetes que hagen participat 

en les proves els que tinguen l'oportunitat d'emportar-se algun d'estos magnífics 

premis. 

Categoria MASCULINA 

Categories Nascuts Trofeus 
Querubí 2013 a 2014 3 

Prebenjamí 2011 a 2012 3 
Benjamí 2009 a 2010 3 

Aleví 2007 a 2008 3 
Infantil 2005 a 2006 3 

Categoria FEMENINA 

Categories Nascuts Trofeus 
Querubí 2013 a 2014 3 

Prebenjamí 2011 a 2012 3 
Benjamí 2009 a 2010 3 

Aleví 2007 a 2008 3 
Infantil 2005 a 2006 3 


