
  

Reglament Cursa Reis Sant Julia de Cerdanyola 2023  

 

Art. 1> L’ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, Mou-te Alt Berguedà i el Club d’Atletisme 

Joves Atletes de Berga (JAB), organitzen el 8 de gener de 2023 els esdeveniments següents: 

 -TRAIL 5 km    

- CAMINADA 5  km  

- CURSES INFANTILS 

 

La cursa es disputarà per un circuit urbà i forestal dins la població de Sant Julià de Cerdanyola i 

és de caràcter popular i federat on poden participar tots els atletes que ho desitgin, sense cap 

mena de discriminació per sexe, raça, edat , nacionalitat o religió. 

 

Art. 2>  L'esdeveniment és obert a tothom i el fet d’inscriure’s o participar a la prova representa 

la total acceptació i respecte a aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no queda 

expressament regulat, serà decidit per la comissió. 

 

Art. 3> Els horaris i distàncies de les curses són els següents :      

11:00 hores: 5km     

11:02 hores:   Caminada   

12:00 hores: Curses infantils      

 

 

Art. 4> INSCRIPCIONS   

Les inscripcions hauran de fer-se a través de la pàgina web www.jaberga.com La data límit 

d'inscripció és el dijous dia 5 de gener o en arribar al límit permès. (Recordem que el mateix dia 

del Trail no s'acceptarà cap inscripció). 

La llista sortirà publicada el divendres dia 6 de gener a la web i enviada als participants per 

correu electrònic. 

 

PREUS  

-   5k serà de 12€  

-  Curses infantils 2€ 

 

Un cop t’hagis apuntat a la cursa no s’abonarà el import de la inscripció al no ser que 

l’organització hagi de suspendre la cursa per motius de causes majors. 

 

Art. 5> SERVEI AL CORREDOR 

A tots els participants de la cursa se'ls lliurarà un fabulós regal , el dorsal acreditatiu, una 

assegurança d’accident, fotografies durant la cursa, una bossa del corredor amb diversos 

obsequis, entrepà i begudes isotòniques finalitzar la competició. 
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Art. 6> DORSALS 

Recollida de dorsals i bossa del corredor: 

Diumenge dia 8 de gener de les 9:00 hores fins a 15’ abans del inici de cada cursa, aconsellem 

que vingueu amb temps per ocasionar cues innecessàries. 

 

Art.7> CLASSIFICACIÓ 

La cursa serà cronometrada pels cronometradors  i amb el suport dels jutges de la prova. 

Tots els participants tindran la seva classificació amb la posició i temps assolit al instant. 

 

Art.8> PREMIS 

 5km 

 - Premi als 3 primers classificats de la general masculí i femení.  

 - Premis al primer i primera de cada categoria (Sub20, sènior i veterà+40)   annex 1 

 

 Infantils 

 - Premis per a tots els participants i medalla Finisher   consulta la web 

 

*Els premis de la general no seran acumulatius amb els de les categories 

 

Art. 9> Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la organització d'acord amb el 

reglament actual, i la Normativa de Competicions de la Federació Catalana d’Atletisme. 

 

Art. 10> L'organitzador no es fa responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin 

causar els participants i espectadors durant aquesta competició. 

La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació dels preceptes d’aquest 

Reglament. 

 

Art. 12> ANEXOS 

 

ANNEX 1 

CATEGORIES  

Sub20:  any 2003 i posteriors 

Sènior:  anys 2000-1983  

Veterà+40: any 1982 endavant 

 

 

 

 

L’organització: 
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