Reglament 1ª Sant Silvestre Malgratenca (5 Km)

• Poden participar en la prova els nascuts anteriors al 1 de gener de 2003.
• Els nascuts de 2004 a 2009 poden participar-hi amb una autorització per escrit
dels seus tutors legals (a la web la podeu descarregar) adjuntant fotocopia del dni
tant del tutor legal i entregar-la a l’hora de la recollida del dorsal. Aquests inscrits
s’inclouran tots a la categoria cadet.
• La sortida es donarà el dissabte dia 30 de desembre del 2017 a les 17:00 hores
davant de l’Ajuntament de Malgrat de mar.
• El tancament de la prova es produirà al cap de 45 minuts d’haver començat.
• La sortida i arribada estaran situades al carrer del carme número 30 (Davant de
l’Ajuntament de Malgrat de mar).
• L’avituallament serà a l’arribada.
• Trofeu per a les següents categories:
3 primers classificats generals masculins i femenins.
3 primers classificats categoría cadet.
Primer i primera classificats locals
• Les categories serán:
CATEGORIES
Absolut
Nascuts 1999 – anteriors
Cadet
Nascuts 2000 - 2005
• Les inscripcions es podran
www.cronoexagon.com

fer

per

Internet

a

la

pàgina

web

• Les inscripcions serán limitades a 500 atletes. Quedaran tancades
independentment del nombre d’inscrits el dia 29/12/2017 a les 23:59h.
• El preu de la inscripció anticipada (fins el dia 24/12/17) és de 8€ i fins el dia
29/12/17 serà de 10 €.
• La inscripció a la categoría cadet (nascuts 2000 – 2005) será de 5€.

Col·laboradors:

• Hi haurà la posibilitat d’adquirir la samarreta commemorativa de la cursa per 6€
en el moment de realitzar la inscripció.
• Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la mateixa si la no
participació de l’atleta és per causes alienes a l’organització.
• Les inscripcions es podran fer a partir del 6 de novembre de 2017 i fins a cobrir
les 500 inscripcions. No es faran inscripcions sota cap concepte el dia de la cursa.
• Control mitjançant xip entregat per la organització.
• El dorsal i el xip es podran recullir el mateix dia des de les 15:00h fins a les 16:30h
a la zona de la sortida de la cursa. A partir d’aquesta hora no s’entregaran dorsals.
• L’entrega de premis es farà a les 18:15h.
• Les reclamacions es faran per escrit a l’organització, el qual decidirà en un termini
de 30 minuts i la decisió que adopti serà inapel·lable.
• L’organització pot demanar el DNI o similar per a comprovar l’edat de l’atleta.
• Les imatges que es prenguin dels participants es podran utilitzar per fer difusió
de la mateixa prova o de les següents edicions.
• Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe, i any de
naixement apareixin a les llistes públiques d’inscrits, així com als resultats si acaben
la cursa seguint la normativa establerta.
• L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que es
puguin fer els corredors o que aquests puguin ocasionar a tercers.
• L’organització recomana als participants fer-se una revisió mèdica i/o prova
d’esforç a totes aquelles persones que no hagin corregut una prova de similars
característiques anteriorment o portin un periode perllongat de temps sense fer
activitat fisica. A tal efecte, l’organització no es fa responsable de qualsevol
patologia mèdica que pateixi el corredor durant la cursa i/o durant les hores
posteriors a la final de la mateixa.
• El fet d’inscriure’s a la prova és motiu d’acceptació del present reglament.
• Pel sol fet de participar-hi, s’accepta aquest reglament. Tot el que no hi sigui
especificat, queda sota la decisió de l’organització.

Col·laboradors:

