
REGLAMENT DE LA PROVA 

Article 1. PRESENTACIÓ 

La Falla del Poble junt amb l’Ajuntament de Sollana organitzaran la 5a Sant 

Silvestre Solidària de Sollana, que tindrà lloc el dia 11 de desembre de 2022 a les 

19 hores, podent participar en la mateixa totes les persones adultes que ho 

desitgen i menors acompanyats pel seu pares/mares, sense cap restricció. Podran 

participar correguent o caminant. 

Article 2. RECORREGUT  

Un recorregut totalment urbà, de 5.200m amb Eixida i Meta situats a la Plaça de 

l’Ajuntament. 

Article 3. INSCRIPCIONS  

La inscripció a l'esdeveniment serà de 2 eur. Tots els interessats a participar en la 

Sant Silvestre podrán apuntar-se els següents dies i horaris: 

- 2 i 9 de desembre: a la Casa de la Cultura de Sollana de 18-20h 

- 11 de desembre (el mateix dia de la cursa) fins a 30min abans de l’eixida de 

la prova. 

Article 4. DORSALS  I OBSEQUI. 

 Els dorsals es podran retirar fins a 30´ abans de donar l'eixida en la Plaça de l’ 

Ajuntament. Al retirar el dorsal cada participant abonarà els 2 eur que seran  

destinats a l'ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER DE SOLLANA. 

  

Article 5. PARTICIPACIÓ, CATEGORIES I CLASSIFICACIONS  

La modalitat de l'esdeveniment és de caràcter lliure, podent participar qualsevol 

persona sense distinció de sexe, raça o nacionalitat. Hi haurà una classificació 



única tant en categoria masculina com en categoria femenina, sent premiats els 3 

primers classificats de cada una de les categories. 

Seran premiats les millors disfresses de conjunt i individual d'adults i les millors 

disfresses infantils en conjunt i en individual, per decisió majoritària del jurat 

Article 6. REGLES  

Serà desqualificat aquell corredor que no realitze el recorregut programat de 

forma íntegra, els atletes que no porten el dorsal visible. 

Article 7. SEGUR I SERVICI MÈDIC  

Tots els participants degudament inscrits estaran coberts per un segur 

d'assistència mèdica esportiva. Este segur no serà vàlid en cas de malaltia, 

imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l'articulat del reglament, 

així com els produïts en els desplaçaments al o des del lloc en què es desenrotlle la 

carrera.  

Article 8. AVITUALLAMENTS  

Durant la prova, donada la seua brevetat, no existiran punts d'avituallament per als 

corredors. Una vegada finalitzat el recorregut, es donarà a cada corredor una 

botella d'aigua. 

Article 9. REGULACIÓ VIAL  

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 pogueren suposar.  

El personal de l'Organització tancarà la prova.  



Els participants són els únics responsables de les infraccions que pogueren 

cometre. 

Article 10. CANVIS  

L'Organització es reserva el dret de realitzar qualsevol canvi per necessitats 

organitzatives o pel benefici dels participants, havent de comunicar-ho als 

mateixos abans de l'eixida quan siga possible. A més podrà suspendre i ajornar la 

prova si s'observe un risc per a la seguretat dels participants. 

Article 11. 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 assumix el 

risc derivat d'esta pràctica esportiva. L'Organització no es fa responsable dels 

danys, perjuís o lesions que els participants en esta prova puguen patir o causar a 

tercers, com tampoc dels gastos, deutes o danys que pogueren contraure durant 

l'esdeveniment.  

Article 12. ACCEPTACIÓ, PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I 

PROTECCIÓ DE DADES  

Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i voluntàriament, declaren conéixer i 

acceptar plenament el present Reglament en cas de dubte o de sorgir alguna 

situació no reflectida en el mateix, prevaldrà el que dispose a este efecte 

l'Organització. Pel només fet d'inscriure's, el participant declara el següent: "Me 

trobe en estat de salut òptim, no mostrant cap simptomatologia Covid, per a 

participar en la 5 Sant Silvestre Solidària de Sollana 2022. Respectaré totes les 

mesures de prevenció contra la Covid-19, fent ús de la mascareta en el moment no 

es puga mantenir la distancia de seguretat. A més, eximisc de tota responsabilitat 

a l'Organització, patrocinadors o altres institucions participants davant de 

qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant y/o després de 

l'esdeveniment esportiu, renunciant des de ja a qualsevol acció legal en contra de 

qualsevol de les dites entitats. 



Durant el desenrotllament de la prova contribuiré en la mesura que es puga amb 

l'Organització, per a evitar accidents personals. Autoritze a més que 

l'Organització faça ús publicitari de fotos, vídeos i nom en la classificació de la 

prova, en els mitjans de comunicació y/o Internet, sense esperar pagament, 

compensació o cap retribució per este concepte” 

 

ITINERARI DE LA PROVA 

 

 

 

 

Falla del Poble de Sollana 

 


