
 

 

 

 

 

 

REGLAMENT XIII SANT SILVESTRE CIUTAT DE TORRENT 

 

Article 1.- Presentació. 

La FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT i GD INSTAL·LACIONS I 

ESDEVENIMENTS G-ESPORT SL, organitzen la XIII Sant Silvestre Solidària i 

per la Convivència Ciutat de Torrent, que tindrà lloc el dia 28 de desembre 

de 2021 a les 20.30 hores en Av. Al Vedat (Plaça Moralets). Poden participar 

en la carrera totes les persones adultes que ho desitgen i els menors 

acompanyats pel seu pare/mare/tutor/tutora. 

 

Article 2.- Recorregut. 

El recorregut, totalment urbà, serà de 3450 metres amb eixida i meta en 

l'Avinguda Al Vedat (Plaça Moralets): girar a la dreta pel C/ Sant Valeriano;  

continuar i girar a l´esquerra pel C/ L’horta; pujar pel C/ L’horta i girar a 

l´esquerra pel C/Azorín; continuar i girar a la dreta per l’avinguda fins el pas 

de vianants abans d'arribar a la redona de Genaro Palau; continua per l’av Al 

Vedat, fins al ficus d´enfront de l´ajuntament;  girar a la dreta pel C/Sant 

Cristòfol, girar a l´esquerra i passar per davant de la Torre; girar  a 

l´esquerra pel C/ Sagra; i finalment arribar novament a la meta en Plaça 

Moralets. 

 

Article 3.- Inscripcions. 

La inscripció serà totalment gratuïta, a partir del 23 de novembre de 2021. 

 



 

 

 

 

 

• Per internet: www.cronorunner.com del 23 de novembre al 19 de 

desembre, fins les 23.59 hores.  

• Presencial: ubicació en la plaça Major “l’Antic Mercat” els dies 20, 21 i 22 

de desembre en horari de 16.00 a 19.00 i el dia 23 de desembre en horari de 

10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00. 

• Després de la inscripció, els 2500 primers participants que retiren el dorsal, 

rebran una samarreta commemorativa. 

• Els inscrits en línia també podran retirar el dorsal i recollir la samarreta 

commemorativa en la plaça Moralets el mateix dia de la prova (se'ls habilitarà 

un embut) o els dies 20, 21, 22 i 23 en els horaris que s'estableixen. 

• Als participants que acrediten o justifiquen, en el moment de la inscripció, 

qualsevol tipus de diversitat funcional se'ls atorgarà un dorsal de diferent 

color per a participar en diferents trofeus o premis. 

 

Article 4.- Dorsals, aportació d'aliments i obsequis. 

En retirar el dorsal cada participant aportarà aliments bàsics no peribles (per 

a adults, menors i nadons) que es destinaran al Punt d'Aliments de 

Torrent, i rebran una samarreta tècnica commemorativa de la carrera (als 

2.500 primers atletes solidaris que recullen el dorsal). El  fet d'inscriure's 

online no dona dret a samarreta commemorativa; la samarreta s'entregarà 

quan el/la participant retire el dorsal i haja entregat els aliments). 

 

 

 



 

 

 

 

 

Article 5.- Classificacions i Trofeus. 

S'entregaran trofeus als tres primers en les següents classificacions: 

Classificació General Masculina. 

Classificació General Femenina. 

Persones amb diversitat funcional física (bicis/cadires). 

Persones amb diversitat funcional intel·lectual. 

 

Article 6.- Premis/Sorteig. 

Premis a les millors disfresses generals (3 masculins, 3 femenins, 3 

xiquets/es) i 3 grupals. *Es considera xiquet/a fins als 12 anys d'edat (12 

anys inclusivament). 

Sorteig d'un patinet elèctric entre totes les fotos pujades a Facebook i que 

s’hagen fet en el Photocall de la Sant Silvestre en “l’Antic Mercat” amb la 

samarreta i el dorsal de la carrera, pugeu les fotos i etiqueteu-les amb 

#tornalasantsilvestreatorrent.  

Les persones guanyadores es donaran a conèixer en el lliurament de trofeus 

i premis, el mateix dia de la prova. 

 

Article 7.- Regles. 

Seran desqualificats totes les persones participants que no facen el recorregut 

complet i les que no porten el dorsal en lloc visible. 

 



 

 

 

 

 

Article 8.- Assegurança Corredora. 

Tots les persones participants degudament inscrites estaran cobertes per una 

assegurança d´accidents que cobrirà les possibles incidències durant la 

prova. 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 al o des del lloc en què es desenvolupe la 

carrera. 

 

Article 9.- Responsabilitat. 

L'organització declina tota responsabilitat pels danys que les persones 

participants puguen causar a tercers o a si mateixos durant la prova. 

 

Article 10.- 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 11.- Avituallament. 

El recorregut tindrà un punt d'avituallament en l'arribada a meta. 

 

Article 12.- Serveis WC. 

La prova comptarà amb quatre lavabos portàtils que es reparteixen en tres 

cabines individuals per a homes i dones, mes una cabina adaptada. 



 

 

 

 

 

Article 13.- Consentiment protecció de dades. 

Amb el fet d’inscriure’s, 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 el web o altres mitjans autoritzats per la 

Fundació Esportiva Municipal de Torrent així com pels de l'esdeveniment. 

 

Article 14.- Mascotes. 

Queda totalment prohibi-da la participació amb animals, excepte gossos-guia 

en cas de  participants que els necessiten per a fer la prova. 

 

Article 15.- Acceptació Reglament. 

Tots les persones participants, pel fet de prendre l'eixida accepten i 

assumeixen el present reglament. 

 

Article 16.- Canvis i modificacions. 

L'organització de l'esdeveniment es reserva el dret de realitzar qualsevol tipus 

de canvi, suspensió i/o modificació pertinent de la prova amb motiu de vetlar 

per la seguretat i el bon desenvolupament d'aquesta. 

 

 

A Torrent a 22 de novembre de 2021 


