
 

REGLAMENTDELAIISANTSILVESTRESOLI

DÀRIAD'ALZIRA 

 
El Club Atletisme Rickysporteam 

Alzirajuntal'Ajuntamentd'Alzira,organitzaranla2ªSantSilvestrequetindràllocel19deDesembrede 

2021 ales11:00a.m.,podentparticiparenlamateixa,totes les persones adultes majors d’edat que ho 

desitgen, sense restricció de sexe o raça. També ho podran ferels menors 

d'entre1i16anysambl’aportaciódel’autoritzaciócorresponent.Ditaautoritzaciódeuranaportar-la a la 

retirada del (pitral)dorsal, fent constar nom, cognoms i dni del corredor i del pare/mare/tutor legal, 

isignat per aquest/a,  aportant fotocòpia del dni del pare/mare/tutor que signe.Podràtothom 

participar corrento caminant. 

 

RECORREGUT 
 Un recorregut totalment urbà de 5.000 metres cronometrats, amb Eixida i Meta situats a 

laPlaçaMajor d’Alzira. 

 

INSCRIPCIONS 
 Lesinscripcionsal'esdeveniment,tindranuncostde6€.Esdestinaràuna 

part,aL’ASSOCIACIÓLANOSTRAVEU   PER   A   LA   DIVERSITAT   

FUNCIONAL.Tots els interessats en participar en la San Silvestre, tindran de termini des 

que es publique en la web delcronometrador,fins eldijous dia 16 de desembre de 2021 a les 

0:00: 

 

 Des delapàginadewww.cronnoruner.com 

 L’organització es reserva el dret a limitar la prova en nombre de participants, per 

poderaixígarantir la seguretat i viabilitat delamateixa. Tot dependrà de les mesures 

COVID que es tinguen en eixe moment de l’any. 

 NOS’ADMITIRAN INSCRIPCIONS EL MATEIXDIA DE LA PROVA. 

 Una vegada formalitzada la inscripció no es tornaran el diners, donant la possibilitat 

decanviardenomla inscripció,ficant-seencontacteambinfo@cronorunner.com 

 

DORSALSIOBSEQUIS 
 Elsdorsalsesretiraran en Decatlhon-Carcaixent, durant la vesprada de divendres dia 17 i 

dissabte dia 18 en horari de matí ivesprada.  

L’horari aproximat serà divendres de 17:30 a 20:30 hores i dissabte de matí de 10.30 a 

13.30h, i també en el mateix horari de vesprada que el dia anterior. 

Direcció: Sector Nord, parcel·la A1A, 46740 Carcaixent (Valencia). Telef: 962467680. 

En el cas d’arreplegar el dorsal en Decathlon s'entrarà en el sorteig d’un obsequi. 

 

També s’arreplegaran dorsals el diumenge 19, dia de la prova, fins una hora abans de donar 

l’eixida, però no podran inscriure’s corredors eixe dia en cap cas. 

 

S’habilitarà una fila cero per donacions integres,per a l'Associacióper a la qual fem aquest 

esdeveniment, La Nostra Veu.  

 

 Lamodalitatdel'esdevenimentésdecaràcterlliure,podentparticiparqualsevolpersona, 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 cadascuna 

delescategories. 

 

http://www.cronnoruner.com/
mailto:info@cronorunner.com


 

 També hi haurà premi al primer local i la primera local de la cursa, i premi a la millor 

disfressaindividuali col·lectiva. 

 

 El guanyador i guanyadora local, serà obsequiat amb 1 dorsal totalment gratuït per poder 

realitzar la Mitja Marató Ciutat d’Alzira, prova que es realitzarà el proper dia 30 de gener de 

2022. 

 Hi haurà obsequi d’un pernil per a l’equip d’atletisme més nombrós. No pot guanyar aquest 

obsequi l’equip organitzador, encara que fora el conjunt amb més participants. 

 Els premis es donaran al finalitzar la cursa i es sortejaran el premis que l'organització 

pugaaconseguir. 

 

REGLES 
 Serà desqualificat, aquell corredor que no realitze el recorregut programat de forma 

integra.També, tots aquells corredors que no duguen ben visible el pitral, ho manipulen i/o 

hocedisquenaunatercerapersona. 

 

SEGURISERVICISMÈDIC 
 Tots els participants degudament inscrits estaran coberts per un segur d'assistència 

mèdicaesportiva. Estaassegurançano serà vàlida en cas de malaltia, imprudència, 

negligència, inobservançade les lleis i de l'articulat del reglament, així com el produïts en els 

desplaçaments al lloc, o desdelllocen el cuales desenvolupalacursa. 

 

AVITUALLAMENTS 
 Durantlaprova,donadalaseuabrevetat,noexistiranpuntsd'avituallamentperalscorredors.Unaveg

adafinalitzatelrecorregut,esdonaràacadacorredorunabotellad'aiguaifruitaen meta. 

 

REGULACIÓVIAL 
 Elsúnicsvehiclesautoritzatsaseguiralaprova,sónelsdesignatsperl’Organització. 

Perrespectealsaltresiperlaseguretatdetots,noestàpermesalacompanyiad'animalsdurantla prova. 

 

 Quedaprohibitseguirelsparticipantsambcotxe,quad,motoobicicletapelperillque 
poguerasuposar. 

 

 El personal de l'organització tancarà la prova. Els participants són els únics responsables 
delesinfraccions quepogueren cometre. 

 

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

oelbeneficidelsparticipants,haventdecomunicar-hoalsmateixosabansdel'eixidaquansiga 

possible. A més, podrà suspendre i ajornar la prova si s'observa un risc per a la seguretat 

dels participants.  

 

RESPONSABILITAT 
 Cada participant, en el moment de la seua inscripció, manifesta trobar-se en una forma física 

ipsíquica adequada per a afrontar el repte d'esta prova i assumeix el risc derivat d'esta 

pràcticaesportiva. L'organització no es fa responsable dels danys, perjudicis o lesions que 

elsparticipants en esta prova pugan patir o causar a tercers, com tampoc de les despeses, 

deutes odanysquepogueren contrauredurantl'esdeveniment. 



 

MESURES COVID 

- Actualment no existeixen mesures COVID que limiten l’aforament. Si durant les dates de la 

prova, les mesures COVID sóndistintes, el Club Atletisme Rickysporteam Alzira 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 estiguenen l’eixida, esperant l’inici de la prova, estaran 

obligats 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 res méses travessa meta, estarà obligat a 

ficar-se-la de nou. 

 

ACEPTACIÓ,PLECDEDESCÀRRECDERESPONSABILITATSIPROTECCIÓ 

DE DADES 
 Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i voluntàriament, declaren conèixer i 

acceptarplenament el present Reglament. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no 

reflectida en elmateix, prevaldrà el que disposa a aquest efecte l'organització. Pel només fet 

d'inscriure's, elparticipant declara el següent: “Me trobe en estat de salut òptim per a 

participar en la 

2ªSantSilvestred'Alzira2021”.Amés,eximixdetotaresponsabilitatal'Organització,patrocinador

s o altres institucions participants davant de qualsevol accident o lesió quepoguera patir 

abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des de ja aqualsevolacció 

legal encontradequalsevold’aquestesentitats. 

Durant el desenvolupament 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 i/o Internet, sense pagament, compensació o cap retribució per aquest 

concepte.” 

 

ITINERARIDELAPROVA( en cas de canvi s’informarà en RRSS). 


