Reglament San Silvestre 2019
Article 1.- Presentació;
GD INSTALACIONES Y EVENTOS G-ESPORT SL, juntament amb la Fundació
Esportiva Municipal de Torrent organitzaran la XIª Sant Silvestre Solidària i per la
Convivència Ciutat de Torrent, que tindrà lloc el dia 27 de desembre de 2019 a les
20.30 hores, podent participar en la mateixa totes les persones adultes que ho
desitgen i menors acompanyats pel seu pare/s, sense restricció de sexe o raça.
Article 2.- Qualificada Esport Inclusiu;
És una prova qualificada d'esport Inclusiu.
Article 3.- Recorregut;
El recorregut, totalment urbà, serà de 4.000 metres amb Eixida i Meta situats en la
Plaça Major a l'altura de la Torre, Avinguda al Vedat, Genaro Palau i gir en la
rotonda de la Constitució per a tornar a la Plaça Major.
Persones amb diversitat funcional física en cadira de rodes o bicis: Mateix
recorregut (eixida 5 minuts abans).
Persones amb diversitat funcional intel·lectual: Recorregut retallat i carrera en
grup dirigit: Plaça Major, Avinguda al Vedat i gir en la Font de les Granotes.
Article 4.- Dorsals, aportació d'aliments i obsequis;
Els dorsals dels inscrits per internet o FDM, es podrà retirar fins a 45” abans de
donar l'eixida en la Plaça Major (zona específica per a inscrits).
En retirar el dorsal cada participant aportara aliments bàsics (per a adults, xiquets i
beus) destinats al Punt d'Aliments de Torrent, i els serà entregada una samarreta
tècnica commemorativa de la carrera (als 2.500 primers atletes solidaris a recollir
el dorsal). El mer fet d'inscriure's online, no dona dret a samarreta
commemorativa, la samarreta s'entregarà una vegada el participant retire el
dorsal (aportant prèviament els pertinents aliments).

Article 5.- Inscripcions;
La inscripció serà totalment gratuïta, des del dia 15 de novembre de 2019.
• Per internet: www.fdmtorrent.com des del 15 de novembre fins al 26 de
desembre a les 23.59 hores.
• Oficina de la F.D.M: (C/Constitució, 49), telf: 961562346 (només matins) fins a
dimecres, 26 de desembre a les 13.00.
• En l'eixida: el dia de la prova des de les 17.30 a 19.30 hores. Els participants
no inscrits prèviament passaren pels embuts instal·lats a aquest efecte en els
quals entregaren els aliments. Després de la retirada de dorsal, tant a inscrits
on-line com presencialment, se'ls entregara una samarreta commemorativa
(fins als 2.500 primers a retirar dorsal).
Article 6.-Inscripcions participants amb diversitat funciona;
Les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual, hauran d'inscriure's en la
web o en l'oficina de la F.D.M fins al 26 de desembre aportant el grau de
discapacitat.
Article 7.- Classificacions i Trofeus;
S'entregaren trofeus de les següents classificacions:
Classificació General Masculina
Classificació General Femenina

Trofeu als 3 primers
Trofeu a les 3 primeres

Persones diversitat funcional física (bicis/cadires) Trofeu als 3 primers
Persones diversitat funcional intel·lectual
Trofeu als 3 primers

Article 8.- Premis a les millors disfresses;
Premis a les millors disfresses generals (3 masculins, 3 femenins, 3 xiquets/as i 3
grupals). Es considera xiquet/a fins als 12 anys d'edat (12 anys inclusivament).

Article 9.- Regles;
Seran desqualificats tots els corredors que no facen el recorregut complet, els que
no porten el dorsal visible i els que córreguen en una categoria que no els
correspon.
Article 10.- Segur Corredor;

Tots els participants degudament inscrits estaran coberts per una assegurança
d'assistència mèdica esportiva.
Aquest segur no serà vàlid en cas de malaltia, imprudència, negligència,
inobservança de les lleis i de l'article del reglament, així com els produïts en els
desplaçaments a l'o des del lloc en què es desenvolupe la carrera.
Article 11.- Servei mèdic i ambulància;
Hi haurà un servei mèdic i d'ambulància en la Meta de la carrera, fins a la
finalització d'aquesta.
Article 12.- Consentiment protecció de dades;
S'autoritza l'organització de la carrera Sant Silvestre, que es puguen prendre
fotografies i/o enregistraments dels participants de la carrera i puguen ser
publicades en la web i mitjans autoritzats per la Fundació Esportiva Municipal.
Article 13.- Acceptació Reglament;
Tots els participants, pel fet de prendre l'eixida accepten i assumeixen el present
reglament.
Article 14.- Canvis i modificacions;
L'Organització de l'esdeveniment es reserva el dret de realitzar qualsevol tipus de
canvi i/o modificació pertinent amb motiu de vetlar per la seguretat i el bon
desenvolupament d'aquest.

¡ Bones Festes Solidàries !

