CURSA SANSILVSTRE EL VENDRELL SOLIDÀRIA 2017
REGLAMENT

La Regidoria d’Esports del Vendrell i el club d’atletisme runners
elvendrell, organitzen la 6a San Silvestre El Vendrell a cel·lebrar-se el
proper dia 26 de desembre de 2017 en circuit urbà a la Vil·la del
Vendrell.
La 7a edició Sant Silvestre del Vendrell s’uneix a la campanya solidària a
benefici de l’entitat per recaptar fons per dedicar-los a la lluita contra el
càncer i promocionar estils de vida saludables. Aquest és l’objectiu de la
campanya ’Nassos contra el càncer’ impulsada per la Federació Catalana
d’Entitats contra el Càncer (FECEC)

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

A les curses infantils, els nens han de tenir l’edat indicada per la
cursa de la seva categoria.
La cursa open és oberta a tothom.
Els menors de 18 anys que participin a la cursa open hauran de
portar signada l’autorització paterna. L’autorització s’ha d’entregar
a la recollida del pitrall.
El dorsal haurà d’estar situat al pit, de manera visible.
DISTÀNCIES I RECORREGUT

La sortida i arribada estan situades a l’avinguda Jaume Carner,
davant el centre cívic l’Estació.
o
o
o
o

1a
2a
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4a

prova:
prova:
prova:
prova:

400 m nascuts del 2011 en endavant
800 m nascuts del 2010 al 2007
milla nascuts del 2006 al 2003
5 km (oberta a tothom)

L’hora de sortida serà a les 10h per a la 1a prova.
Seguidament es donarà la sortida a la 2a i 3a proves.
La sortida de la prova open serà a les 10:30h
Recorreguts segons plànols penjats a la pàgina web, els quals
estaran degudament senyalitzats.
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INSCRIPCIONS

L’inscripció de la cursa costa 5€, 2€ en concepte d’assegurança i,
els altres 3€ es destinaran a la campanya solidària per recaptar
fons per dedicar-los a la lluita contra el càncer i promocionar estils
de vida saludables.
Inscripcions ONLINE a http://sansilvestre.runnerselvendrell.cat.
Les inscripcions es tancaran el dissabte 23 de desembre a les
23:59 hores. El dia de la cursa NO es podran fer inscripcions. Les
places de la cursa de 5 km és limitada a 350 corredors.
La recollida de dorsals es realitzarà el dia de la prova a les
carpes situades al costat de la zona de sortida de la prova entre les
9.00h i les 10.15h.
L’organització podrà demanar el DNI o document acreditatiu per
comprovar la identitat de l’atleta em el moment de la recollida del
dorsal.
CLASSIFICACIONS

A les tres primeres i als tres primers classificats de:
o Cursa infantil 400m
o Cursa infantil 800m
o Cursa infantil Milla
o Cursa de 5km
Al primer i primera classificats locals de la cursa Open.
Al primer i primera classificats M40 de la cursa Open.
Al primer i primera classificats M50 de la cursa Open.
Al primer i primera classificats M60 de la cursa Open.
SERVEIS

Servei de Creu Roja
Servei d’aparcament
Cronometratge amb sistema propi
Aigua per tots els participants al finalitzar la prova
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ALTRES

No s’acceptaran reclamacions que no siguin per escrit. Les
reclamacions es resoldran en un màxim de 48 hores, i
l’organització comunicarà a l’interessat/da la seva decisió.
Els únics vehicles autoritzats a seguir les proves seran els
assignats per l’organització que aniran degudament identificats.
Està prohibit seguir als corredors amb moto o bicicleta.
El corredor dóna autorització a fer ús de la seva imatge en
documentació i mitjans relacionats amb l’activitat esportiva, així
com el seu nom i cognoms en les classificacions de la cursa.
Pel sol fet de participar-hi s’accepta el present reglament i el que
en cau fora queda sota la decisió de l’organització. Així mateix
l’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament, el
qual serà publicat a la web.
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