
 
 
 
 
REGLAMENT SANT SILVESTRE 2018 
 
DADES DE LA CURSA 
 
ORGANITZA : CLUB ATLETISME ALMUSSAFES 
PREVISIÓ:  300 Adults 
                 200 infantils 
DIA:29 DE DESEMBRE 
HORA:17:30 
CIRCUIT: 5K (aprox) 
XIQUETS: 500 mt. (aprox) 
CATEGORIES: Infantil i adulta 
EIXIDA I META: AL PARC CENTRAL 
PREU: 1€ ADULTS 
CATEGORIA INFANTIL, , GRATUÏT 
 
 
INSCRIPCIONS: 
 
A PARTIR DEL 07  DE NOVEMBRE EN : 
 
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ALMUSSAFES , FINS EL 28 DE DESEMBRE A LES 14:00H. 
 
EL MATEIX DIA DE LA PROVA FINS LES 17:00 hores , tan adults , com infantils. 
Des del Club Atletismes Almussafes, agraïrem que no ho deixeu per a l’últim dia 
No podem garantir obsequi o medalla, per als inscrits el dia 29 
 

 
REGLAMENT : 
 
1.- El Club Atletisme Almussafes organitza el 29 de desembre de 2018 a les 17:30, amb eixida i meta al 
Parc Central,la IV Sant Silvestre d'Almussafes. Cursa a la que te accés qualsevol persona sense 
distinció de edat, ni sexe. No s’admitixen  mascotes. 
 
2.-S’estableixen les següents categories: 
 
-Infantil fins els 12 anys 
-Adults a partir dels 13 anys 
 
3.-Inscripcions dia de la carrera, al parc central, fins les 17:00, sense garantizar obsequi 
 
2.- Hi haurà un lloc d'avituallament al finalitzar la carrera 
 
3.-El dorsal haurà d'anar penjat al pit. Tot atleta que arribe a la  meta sense dorsal no tindrà dret a la 
classificació 
 
4.-Els premis són els següents: 
 
1er PREMI  AL PRIMER CLASSIFICAT CATEGORIA MASCULINA 
1er  PREMI  A LA PRIMERA CLASSIFICADA CATEGORIA FEMENINA 
1er PREMI  AL PRIMER CLASSIFICAT CATEGORIA INFANTIL 
1 er PREMI A LA PRIMERA CLASSIFICADA CATEGORIA INFANTIL 
 
 
 
1er PREMI A LA MILLOR DISFRESSA  CATEGORIA ADULTA FEMENINA 
1 er  PREMI A LA MILLOR DISFRESSA   CATEGORIA ADULTA MASCULINA 
 



 1er  PREMI A LA MILLOR DISFRESSA CATEGORIA INFANTIL FEMENINA 
 1º PREMI A LA MILLOR DISFRESSA CATEGORIA INFANTIL MASCULINA 
 
PREMI AL GRUP MES NOMBRÓS DISFRESSAT QUE ACABE LA CARRERA 
 
5. Hi haurà dos tipus de dorsal de diferent color , un per a la categoria infantil i altre per a la categoria 
adulta. 
 
6.-No és donarà  doble premi al/la mateix/a atleta 
 
7.-Tots i totes les participants estàn cobert per una assegurança i la prova estarà coberta per un ambulància 
i ATS. Esta assegurança no serà vàlida en cas de negligències, imprudències, incompliment del reglament, 
ni per als accidents en els  desplaçaments. 
 
8.-La inscripció és d'1 € per a la categoria adulta i gratuïta per a la categoria infantil 
Els menors de 18 anys deuran ser autoritzats per pare, mare o tutor legal del menor. 
Inscripcions:  PAVELLÓ MUNICIPAL 
 
9.-No els donarà beguda alcohòlica als menors de 18 anys. 
 
10.-La policia local i la protecció civil vetlaràn per la seguretat de tots els participants. 
 
11.- La participació en la prova autoritza a l'organització a publicar imatges de la mateixa, sols a efectes 
de divulgació en mitjans de comunicació sense cap tipus de fí lucratiu. 
 
12.-en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter 
personal, les dades de caràcter personal i la informació facilitada pel participant seran tractats pr 
l'organització, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Aquestes dades seran 
facilitades a la companya de  seguros contractada per a l’event. 
 
13.-Tots i totes els participants pel fet de prendre l'eixida, accepten en la totalitat aquest reglament. 
 
14.- L'organització resoldrà els problemes que puguen sorgir en els quals prevaldrà el criteri de dita 
organització 
 
 
 
NOTA: S’ACCEPTEN SUGERÈNCIES PER A LA SANT SILVESTRE 2019  AL E-MAIL: clubatletismealmussafes 
gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ organització 


