REGLAMENT DE LA VI SAN SILVESTRE ALMUSSAFES 2021

DADES DE LA PROVA
ORGANITZA: CLUB ATLETISME ALMUSSAFES
DIA: 28 DE DESEMBRE
HORA: 17:30
CIRCUIT: 5K (aprox)
XIQUETS: 500 m. (aprox)
CATEGORIES: Infantil i adulta
EIXIDA I META: AL PARC CENTRAL
PREU: 3€ ADULTS
CATEGORIA INFANTIL, gratuït

El Club Atletisme Almussafes organitzarà la VI Sant Silvestre que
tindrà lloc el 28 de Desembre del 2021 a les 17:30h els infantils i
a les 18,30 h l’absoluta. Els menors de 18 anys per poder
participar deuran aportar l’autorització corresponent. Dita
autorització deuran aportar-la a la retirada del dorsal, fent

constar nom, cognoms i dni del corredor i del pare/mare/tutor
legal i signat per aquest/a i aportant fotocòpia del dni del
pare/mare/tutor que signe.
La modalitat de l'esdeveniment és de caràcter lliure poden
participar qualsevol persona sense distinció de sexe, raça o
nacionalitat . NO S’ADMITIXEN MASCOTES
RECORREGUT
-

Recorregut totalment urbà de 5.000 metres
cronometrats amb eixida i meta situats al parc Central
d’Almussafes

NOTA IMPORTANT¡¡
L’organització es reserva el dret a limitar la prova en nombre de
participants, per poder així garantir seguretat i viavilitat de la
mateixa. Tot dependrá de les mesures COVID que es tinguen en
eixe momento de l’any.
INSCRIPCIONS
-

Les inscripcions a l'esdeveniment tindran un cost de 3€
per a la categoría de adults. Tots els interessats en
participar en la San Silvestre tindran de termini des del
15 de noviembre a la web de cronorunner fins el 24 de
desembre del 2021 a les 0:00 h
- El dia de la prova fins les 17:15 h
- Els xiquets fins 12 anys faràn la seua inscripció el
mateix dia de la prova al parc Central a partir de les 16
h . la seua inscripció serà gratuita

DORSALS I OBSEQUIS
1.- Els dorsals es retiraran el dia de la prova des de les 16:15h
fins les 17:15 h al parc Central d’Almussafes.
No podem garantir obsequi per als inscrits el dia 28
2.- El dorsal haurà d'anar penjat al pit. Tot atleta que arribe a la
meta sense dorsal no tindrà dret a la classificació ni obsequi
3.- Hi haurà dos tipus de dorsal de diferent color , un per a la
categoria infantil i altre per a la categoría adulta. Cadascú ha de
portar el que li correspon.
CATEGORIES
S’estableixen les següents categories:
- Infantil fins els 12 anys
- Adults a partir dels 13 anys
PREMIS
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 (SE
VALORARÀ TAMBÉ LA DISFRESSA MÉS ORIGINAL)

No és donarà doble premi al/la mateix/a atleta
AVITUALLAMENT
Hi haurà un lloc d'avituallament al finalitzar la carrera
No els donarà beguda alcohòlica als menors de 18 anys.
ASSEGURANÇA
Tots i totes les participants estàn coberts per una assegurança i
la prova estarà coberta per una ambulancia i ATS. Esta
assegurança no serà vàlida en cas de negligències, imprudències
incompliment del reglament, ni per als accidents en els
desplaçaments.
REGULACIÓ VIAL
- la policía local i la protección civil vetlaràn per la seguretat de
tots els participants
- Els únics vehicles autoritzats a seguir a la prova són els
designats per l’Organització.
- Per respecte als altres i per la seguretat de tots no està
permesa la companyia d'animals durant la prova.
- Queda prohibit seguir els participants amb cotxe, quad, moto o
bicicleta pel perill que poguera suposar.
PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la Llei Orgánica 15/1999 de 13 de desembre
de protección de dades de carácter personal, les dades de

carácter personal i la información facilitada pel participant seran
tractats per l’organització, la finalitat del qual és facilitar la gestió
administrativa que li és propia. Aquestes dades seran facilitades
a la compañía de seguros contractada per a l’event
La participación en la prova autoriza a l’organització a publicar
imatges de la mateixa, sols a efectes de divulgació en mitjans de
comunicación sense cap tipus de fí lucratiu.
RESPONSABILITAT
Cada participant en el moment de la seua inscripció manifesta
trobar-se en una forma física i psíquica adequada per a afrontar
el repte d'esta prova i assumeix el risc derivat d'esta pràctica
esportiva. L'organització no es fa responsable dels danys,
perjudicis o lesions que els participants en esta prova puguen
patir o causar a tercers, com tampoc de les despeses, deutes o
danys que pogueren contraure durant l'esdeveniment .
MESURES COVID
- Actualment no existeixen mesures COVID que limiten
l’aforament. Si durant les dates de la prova, les mesures COVID
son distintes, el Club Atletisme Almussafes informarà
degudament als participants de qualsevol novetat.
- L’única mesura obligatòria per a realitzar la prova es la
utilització de mascareta abans de l’eixida (tots els participants
quan estiguin esperant l’inici de la prova en l’eixida, estarà
obligat a dur mascareta) i al finalitzar la mateixa. Durant el
transcurs de la prova, l’atleta podrà llevar-se la mascareta i no
fer us d’ella. Però només és creua meta, estarà obligat a ficar-sela de nou.

