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VI SAN SILVESTRE SOLIDÀRIA 

REGLAMENTE DE LA PROVA

Article 1

El dia 22 de desembre de 2017, es va a disputar la VI Sant Silvestre
popular i Solidària Ciutat de Borriana, que es disputarà pels carrers cèntrics de
la localitat.

La  prova  serà  organitzada  pel  Servei  Municipal  d’Esports  amb  la
col·laboració dels clubs integrants del II Circuit de Curses Locals de Borriana

Article 2

Podran prendre part en aquesta prova totes aquelles persones que ho
desitgen,  sense  distinció  d'edat,  sexe  o  nacionalitat,  sempre  que  estiguen
correctament inscrits tant en temps com en forma.

Article 3

Les proves es disputaran sobre un recorregut totalment urbà i  sobre
superfície d'asfalt. L'eixida i la meta estaran localitzades en la plaça la Mercé

Article 4

S'establiran les següents categories:
- Categoria XIQUETS Participants fins a 16 anys
- Categoria ABSOLUTA Participants majors de 16 anys.

Article 5

Les  categories  tindran  tant  recorreguts  diferents  com  a  eixides  en
diferents  horaris  de  manera  que,  s'establiran  els  següents  horaris  i
recorreguts:
- Categoria XIQUETS Eixida a les 20:15 
- Categoria ABSOLUTA Eixida a les 20:30 i 2 voltes a un recorregut de
1500m

Article 6

Les inscripcions  es realitzaran en la  Piscina Municipal  fins  al  22  de
desembre a les 14 hores, a la web free-run.es i el mateix dia de la prova fins a
30 minuts abans de l'eixida.
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El preu de la inscripció serà de 0€ únicament caldrà aportar menjar no
perible per a retirar el dorsal que serà destinats a una causa solidària.

Article 7

La recollida del dorsal es realitzarà mitja hora abans de l'eixida de la
categoria xiquets, en la zona dedicada a tal menester.

Article 8

Als tres primers classificats de la categoria absoluta, tant dones com a
homes, l'organització els lliurarà un trofeu acreditatiu de la seua classificació.

Article 9

L'organització farà lliurament d'un obsequi al corredor i corredora que
es presenten a disputar la prova amb la disfressa més origina, al igual que al
grup més original. Seran els responsables de l'organització els encarregats de
triar aquest vencedor segons el seu criteri.

Article 10

Seran automàticament desqualificats, perdent tota opció a accedir als
trofeus  i  fins  i  tot  a  la  participació  en  la  prova,  aquells  participants  que
incórreguen en els següents motius de desqualificació:

• Qualsevol atleta que manifeste un mal estat físic
• Tot atleta que no realitze el recorregut complet
• Tot  atleta  que,  durant  el  recorregut,  no  porte  el  dorsal  degudament
visible en el pit.
• Tot atleta que participe amb el dorsal adjudicat a un altre participant.
• Tot atleta que manifeste un comportament no esportiu o es reitere en
protestes cap a l'organització.
• Tot atleta que  entre en línia de meta sense dorsal.
• Tot  atleta  que  no arribe  a  meta  en  el  temps estipulat  de  15  minuts
després de l'hora d'eixida.

L'organització  de  la  prova,  comprovada  qualsevol  irregularitat,  es
reserva el dret a impedir la participació en edicions successives de la present
prova, d'aquells corredors implicats en aquesta irregularitat.

Article 11

La participació en l'esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc
dels  participants.  El  participant  en  el  moment  de  la  inscripció,  manifesta
trobar-se en perfecte  estat  de salut  per  a  disputar  la  prova.  L'organització
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declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguen ocasionar
durant la prova, causar-se ells mateixos o derivar d'ells a tercers.

Article 12

Les reclamacions podran dirigir-se si escau, per escrit, al director de la
prova,  durant  els  deu  minuts  següents  a  la  seua  finalització.   Tots  els
participants, pel fet d'inscriure's, confirmen que han llegit, entenen i accepten
el present reglament, prevalent, en cas de dubte, el criteri de l'organització i
declinant-se  per  la  mateixa  qualsevol  responsabilitat  relativa  a  aquells
corredors que participen en la prova sense dorsal o sense haver formalitzat
degudament la seua inscripció.

Article 13

Es recomana als participants que disposen de llicència federativa o de
segur que cobrisca l'eventualitat d'accident durant el transcurs de la prova. El
participant,  mitjançant  la  seua  inscripció,  exonera  a  l'organització  de  tota
responsabilitat en cas de lesió o accident.


