REGLAMENT:
La cursa tindrà lloc el proper 30 de desembre 2017
Per a més informació podeu consultar la pàgina web http://cemsistrells.es/cursa-santsilvestre-badalona/on trobareu tota la informació de la cursa.
1. La prova es correrà:
a. SENIOR:
A partir de 14 anys (els menors de 16 anys aniran
acompanyats dels pares o tutors) sobre un recorregut de 10 km de distància,
en zona urbana i no urbana, amb recorregut degudament marcat y
senyalitzat en superfície de terra.
b. INFANTS:
• 4 A 8 ANYS: 1 km, Parc Montigalà
• 9 a 13: 3 km, Parc Montigalà
c. CAMINADA: 5 km de distància, en zona urbana i no urbana, amb recorregut
degudament marcat y senyalitzat en superfície de terra.
2. La sortida serà al Parc de Montigalà. L’arribada serà al mateix lloc.

3. INSCRIPCIONS:
Podran participar en aquesta prova totes les persones que ho desitgin, sense
distinció de nacionalitat o sexe, sempre que estiguin correctament inscrites i fins a un
màxim de 500 participants
Els menors de 16, només hi podran participar amb l’autorització paterna/materna o
del representant legal del menor, sota la seva responsabilitat i aniran acompanyats
dels
pares
o
tutors.
- PRESENCIALS: COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL SISTRELLS. Pl. Alcalde Joan Manent
1. Badalona
- INTERNET: https://www.cronocheck.com/3a-cursa-sant-silvestre-badalona
http://cemsistrells.es/cursa-sant-silvestre-badalona/
Validesa de la inscripció: Una inscripció només és vàlida quan es fa correctament,
als punts presencials (signant totes les dades facilitades al e-pad, fent el pagament

el mateix dia i moment de la inscripció) o bé per Internet (omplint tot el formulari
d’inscripció, fent el pagament mitjançant targeta). Per a qualsevol inscripció feta a
través de la pàgina web, l’organització no es fa responsable de qualsevol
problema tècnic, de maquinari o programari, de connexió, de transmissió de dades
o qualsevol altre error o disfunció que eviti la correcta recepció del formulari
omplert o del justificant de pagament de la quota d’inscripció
Condicions: La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s’admetran
devolucions, per cap causa, de l’import de la inscripció. L’organització es reserva el
dret a rebutjar qualsevol inscripció que no accepti els termes i condicions de
l’esdeveniment que queden exposats en el reglament.
Les inscripcions tant per internet com presencials es tancaran el dijous 21 de
desembre, a les 20:00hs.
L’organització es reserva el dret a ampliar el període d’inscripció a la cursa.
RECOLLIDA DE DORSALS
Serà imprescindible presentar el resguard de pagament i el D.N.I.
Divendres 29 de Desembre de 09:00 a 15:00 al CEM SISTRELLS
De 17:00 a 22:00 al Centre Comercial Montigalà
Dissabte 30 de Desembre de 08:00 a 09:00 a la sortida de la cursa.
4. Horaris / Categories / Gènere / Any Naixement / Distàncies / Inscripcions
Els participants hauran de presentar-se amb prou antelació (recomanem 60 minuts
abans d’iniciar-se la cursa si volen deixar material al guarda-roba).
a. SENIOR:
o Sortida: 09:30 h.
Categories: Masculina /Femenina
o Edat: A partir de 14 anys (els menors de 16 anys aniran
acompanyats dels pares o tutors)
o Distància: 10 km
Preu: 8 €
b. CAMINADA:
o Sortida: 10:00 h.
o Edat: Els menors de 16 anys aniran acompanyats dels pares o tutors
o Distància: 5 km Preu: 5 €
c. INFANTS:
o PRE:
▪ Sortida: 11:00h.
Categories: Masculina /Femenina
▪ Edat: De 9 a 13 anys
Distància: 3 km
Preu: 2 €
o PETITS:
▪ Sortida: 11:15 h.
Categories: Masculina /Femenina
▪ Edat: De 4 a 8 anys
Distància: 1 km Preu: 2 €
El fet de la inscripció a la CURSA ADULTS dona dret a:
• Dorsal, samarreta commemorativa, bossa del corredor,
sortejos, avituallament a la arribada
5. Desqualificacions:
El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar,
durant la prova:
• Els participants que no tinguin o portin visible el dorsal.
• Els atletes que es trobin en mal estat físic o que no facin el
recorregut complet.
6. Hi haurà serveis

Guarda-Roba: Cada participant podrà fer us del servei de guarda-roba per deixar
les seves pertinences personals 45 minuts abans de l’inici de la cursa. La seva
ubicació serà al costat de la sortida
7. Per motius de seguretat, El control d'arribada es tancarà a les 11:45 h. tant per la
cursa com la caminada
En cas de superar el temps màxim de pas, el participant quedarà exclòs de la cursa.
8.

Els únics vehicles autoritzats per seguir la prova són els designats per l’organització.
Queda totalment prohibit seguir els corredors amb cotxe, moto, bicicleta o patins,
pel perill que per als atletes això pogués suposar.

9. PREMIS: Pels 3 primers classificats de cada categoria (excepció caminada).
10. Tots els participants hauran de portar el dorsal ben visible. Qui no el porti, o el porti
doblegat, serà desqualificat.
El dorsal és personal i intransferible. La persona inscrita no podrà cedir l’ús de la
inscripció
11. Les reclamacions hauran de presentar-se per escrit, no més tard de 30 minuts de
coneguts els resultats al comitè organitzador. Un cop presentades, aquest prendrà
una decisió i la farà saber a l’interessat/ada.
12. L’organització es reserva el dret a canviar la data o el recorregut, o a cancel·lar
l’esdeveniment, sense que existeixi dret a reclamar cap compensació per part dels
inscrits.
L’Organització i l’Ajuntament de Badalona no es fan responsables dels perjudicis morals
i/o materials que puguin causar o causar-se els/les participants i espectadors/es durant
aquesta competició.
13. La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal
dels corredors/es. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà. La distribució
podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les
activitats de les associacions i empresa organitzadora.
14. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del que
preceptua aquest reglament i eximeixo de qualsevol incident durant la cursa a
l’empresa organitzadora GIE 2001 S.L.
15. L’empresa no es fa responsable dels objectes perduts o extraviats
16. La inscripció implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació
s'exposa: "Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que
de la participació en l'esdeveniment pogués derivar-se, a l’organització,
patrocinadors comercials o sponsors, empleats i resta

ENTRENAMENTS ESPECIALS:

Vine als entrenaments previs a la

realització de la 3º cursa dels nassos.
•

Dissabte 16 de desembre: 09.00 h . Entrenament reconeixement recorregut. Punt de
trobada: PL. ALCALDE JOAN MANENT davant del CEM SISTRELLS.

RECORREGUT

