I Sant
Silvestre
Virtual
Solidària
d'Aldaia

Qué ès una
carrera
virtual?
Enguany hem tingut reinventar-mos a causa de les circumstàncies
per no perdre una de les tradicions més divertides dels Nadal a la
nostra localitat: la carrera de Sant silvestre. Per tractar de
salvaguardar la seguretat de tots i totes enguany la prova serà
virtual. És a dir: la carrera es podrà córrer en solitari, en parella o
en un màxim de 6 persones sempre que s'asseguren les
recomanacions de les autoritats sanitàries. Cada participant (de
manera individual, en parella o en grup) farà la carrera des de la
ubicació que desitge registrant la seua activitat en una App o
rellotge d'activitat. Així doncs, es podrà realitzar tant en exterior
com interior (inclòs cinta de córrer).

Participa del 14 al 27 de desembre

Quan puc participar?
El recorregut es podrà realitzar des de les 00.00 del dia 14 de
desembre fins a les 23.59 del dia 27 de desembre les vegades
que es desitge i comptabilitzarà el millor resultat.

Hi haurà concurs de
disfresses com tots
els anys?
Sí, l'essència de la Sant Silvestre seguix present en esta edició
especial. Enguany la prova tindrà dos modalitats:

Modalitat lúdica: 3 km de distància + concurs de disfresses. Premi a
la millor disfressa. (categories: disfressa grupal, disfressa individual
adults, disfressa infantil, disfressa familiar).

Modalitat competitiva: 7 km de distància. Premi als tres primers en
categoria masculina i a les tres primeres en categoria femenina.

Inscripcions
del
26 de novembre
al
13 de desembre
a cronorunner.com

3/7 km
Tu elegixes:
modalitat lúdica o
competitiva

Inscripcions i
realització de la
prova
Modalitat lúdica (3 km)

1) Inscriure's en la modalitat lúdica 3 km en: www.cronorunner.com

2) Perquè la teua participació en la prova tinga validesa hauràs d'enviar al
correu infoesports@ajuntamentaldaia.org :

• Captura de pantalla de l'activitat o en defecte d'això fotografia al
podòmetre o rellotge d'activitat amb la qual s'haja registrat la prova.
• Fotografia/vídeo amb la disfressa i el dorsal en qualsevol de les categories
del concurs.

3) Podràs registrar l'activitat per qualsevol APP de registre d'activitat o amb un
podòmetre o rellotge d'activitat.

4) En el cas dels menors o participants que no puguen registrar l'activitat i es
realitze en grup hauran d'enviar una captura de pantalla de l'activitat
registrada per l'acompanyant junt a la fotografia de la disfressa.

Inscripcions i
realització de la
prova
Modalitat competitiva (7 km)
1) Inscriure's en la modalitat competitiva 7 km en: www.cronorunner.com.

2) Descarregar-te l'APP 'Strava'. A través d'està APP, quedarà registrada
l'activitat.

3) Pujada automàtica de resultats des de Strava. Per a això, heu d'entrar
prèviament al vostre compte d'usuari de Cronorunner, o crear-te un
compte si no la tens.

4) S'han de complir els requisits anteriorment establerts perquè els
resultats siguen vàlidament contemplats pel programa.

