L'ajuntament de Montserrat junt a la empresa de Gestió Esportiva
Rajusport, organitzen la V edició de la Sant Silvestre de Montserrat 2021.
La prova tindrà lloc el dimecres 29 de Desembre de 2021, a les 19.30 hores.
PODRAN PARTICIPAR TOTES LES PERSONES QUE AIXÍ HO DESITGEN,
PRÈVIA INSCRIPCIÓ GRATUïTA PER WEB.
La prova es podrà realitzar tant caminant com corrent.

El circuit compta amb una distància total de 3 Km, sent el recorregut
completament urbà, constant el mateix d'una sola volta. Tots els punts
quilomètrics estaran degudament senyalitzats.
Eixida / Arribada en la Plaça Constitució:

INSCRIPCIONS
Les inscripcions dels participants en la V Edició de la Sant Silvestre de
Montserrat, es realitzaran fins al 28/12/2021 a través de la pàgina web
www.cronorunner.com

QUOTA D'INSCRIPCIÓ
La quota d'inscripció serà:
• GRATUÏTA EN WEB.
• APORTACIÓ D’ALIMENTS I PRODUCTES D’HIGIENE DE PRIMERA
NECESSITAT COM: 1KG D’ARRÒS, 1L DE LLET, 1L D’OLI, GEL XAMPÚ, ETC.
EL MATEIX DIA DE LA PROVA, A LA RETIRADA DEL DORSAL PER A LA
CREU ROJA.

RECOLLIDA DE DORSALS
El mateix dia de la prova, des de les 18 hores fins a les 19:15 hores.

TROFEUS/PREMIS
Hi haurà trofeus/premis per al primer classificat i primera classificada, així com a
la millor disfressa i al grup més nombrós.
Els trofeus/premis serán acumulatius.

Serà desqualificat tot atleta que no complisca les distàncies marcades, desacate
les ordres dels membres de l'organització de la prova o no porte dorsal ben
visible sobre el pit i sense doblegar. La inscripció en la prova implica la total
acceptació de les presents normes.

L'organització disposarà de servei de dutxes per als atletes en el Poliesportiu
Municipal.

Existirà un lloc d'avituallament: en el km 3 en la meta.

Tot atleta que participe a la cursa, deurà de portar la mascareta obligatoriàment tant
en l’exida com en la meta. Així com també, per a la retirada dels dorsals.

El circuit estarà tancat al trànsit comptant amb membres de la Policia Local i
voluntaris, a més de protecció Civil.
Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els designats per
l'organització. Queda totalment prohibit seguir als atletes amb moto, bicicleta, o
qualsevol altre vehicle, la Policia Local tindrà permís per a retirar-los del circuit en
evitació d'incidents.

Tots els inscrits, pel fet de participar lliure i voluntàriament accepten les normes i el
present reglament, declarant-se trobar-se en bones condicions físiques i assumint
el risc derivat de la pràctica esportiva.

Tots els inscrits i participants en la V Sant Silvestre de Montserrat cedeixen als
organitzadors els drets de publicar el nom per a la classifiació de la prova, com
també les fotografies o vídeos en les quals, amb caràcter general i en el
desenvolupament de la prova esportiva, puga obtindre's i resultar que apareix la
seua imatge, a fi de la promoció, publicitat, propaganda i qualsevol altra informació
referent a la prova esportiva, sense esperar cobrar, ni compensació, ni retribució
alguna per aquest concepte.

L’ajuntament de Montserrat i la empresa Rajusport Gestión Deportiva (Rául
Espinosa Bensach), queden exents de responsabilitat de que algún participant
presente síntomas o desarrolle LA COVID19 dies posteriors a la prova. Es tindran
en compte totes les mesures oportunes actuals per a que la cursa es porte a terme
d’una forma segura.
L’organització i les autoritats es reserven el dret de suspendre la prova a causes de
força majpr el día de la prova (com inclemències meteorológiques).

Tots els inscrits, per el fet de participar a l’aire lliure i voluntàriament accepten les
normes i el present reglament, declarant-se que es troben en bones condicions
físiques i asumint el risc derivat de la práctica esportiva, per tant, lliberen de tota
responsabilitat a l’organització, davant quansevol eventualitat que puga apareixer
derivada de la participació d’aquesta prova.

PLEC DE DE RESPONSABILITATS I PROTECCIÓ
Sols pel fet d’inscriu-res, el participant declara el següent: “M’encontre en estat de
salut òptim per a participar en la V Sant Silvestre Montserrat el día 29 de Decembre
de 2021. Ademés, eximisc de tota responsabilitat a l’organització, patrocinadors o
altres institucions participants davant quansevol accident o lesió que puguen sofrir
abans, durant i/o després de l’event esportiu, renunciant des de ja a quansevol
acció legal en contra de quansevol de les entitats. Durant el desenvolupament de
la cursa ajudaré en lo possible a l’organització, per evitar accidents personals.

Inscriure's en una cursa urbana no et dona únicament dret a córrer pels carrers de
la ciutat.
Darrere de cada inscripció hi ha tota una sèrie de serveis i atencions que només els
corredors i corredores que porten un dorsal tenen dret a utilitzar: Organització,
assistència sanitària, serveis de seguretat, avituallaments, etc.
Si participa sense inscripció, o amb un dorsal fals o amb el d'una altra persona,
aquesta cadena d'atencions, per la qual moltes persones han pagat, es trenca, i
tothom ix perjudicat, sense oblidar-nos de les possibles conseqüències legals en
cas d'accident o incident durant la prova.
Per tots aquests motius, val la pena inscriure's i córrer amb dorsal !

