VIII Sant Silvestre
CAN PICAFORT 2021
REGLAMENT
1.

La VIII Sant Silvestre Can Picafort 2021, organitzada per l’ajuntament de Santa
Margalida, delegació de Can Picafort i l’ associació NADRI Eventos Deportivos, tindrà
lloc el dijous 31 de desembre, a les 16h., amb sortida i arribada a la Plaça Cervantes,
Passeig Marítim de Can Picafort.

2.

La Cursa serà controlada pels jutges de la FAIB i cronometrada per Elitechip
Cronometratge Esportiu.

3.

La distància a córrer serà de 7 km a un circuit urbà i totalment tancat al trànsit rodat.

4.

La cursa serà cronometrada per Elitechip (cronometratge electrònic).

5.

La cursa serà oberta a tots les persones, de qualsevol nacionalitat i sexe, federades o
no. És seva la responsabilitat de reconèixer el seu nivell de condició física necessària
per afrontar aquesta prova. Es recomana que els esportistes hagin passat una prova
d’aptitud prèvia. Els participants eximeixen a l’organització de qualsevol problema
mèdic o físic durant el transcurs de la Cursa.

6.

El sol fet d’inscriure’s en aquesta cursa implica la total acceptació d’allò preceptuat en
aquest reglament.

7.

Inscripcions
Els drets d’inscripció seran de:


7,00€ / participant cursa 7 km (no inclou el lloguer del xip)

Increments acumulables:
 Lloguer del xip: 3€ / participant
 Portadors de xip groc: Sense càrrec
Aquests imports no seran reintegrables. El xip serà personal, intransferible i
imprescindible per a participar-hi. Serà obligatòria la devolució del xip blanc un cop
finalitzada la cursa.
8.

La inscripció i el pagament es faran de forma anticipada i mitjançant la plataforma
d’inscripcions de www.elitechip.net.

9.

Termini d’inscripcions a la cursa:
Fins dijous 31 de desembre a les 15,45 h. a la zona de sortida de la cursa.

10. La recollida de dorsals, del xip i de l’obsequi es farà el dijous 31 de desembre a partir
de les 15h. a la zona de sortida de la cursa, especificada al punt 1.

11. Recorregut
La distància de la cursa serà de 7.000 m. L’edat mínima per participar serà de 16 anys.
Els menors d’edat per poder participar hauran de dur signat un consentiment matern o
patern. Es pot consultar el recorregut a www.elitechip.net.
12. Trofeus
Hi haurà trofeu pels tres primers classificats de la categoria absoluta masculina i
femenina i pel primer local masculí i femení.
Premis econòmics per:
1r masculí / 1ª femenina: 60 €
2n masculí / 2ª femenina: 50 €
3r masculí / 3ª femenina: 40 €
Hi haurà un premi d’una nit d’hotel per a dues persones per la millor disfressa.
També hi ha premi per la 2ª i 3ª millor disfressa.
13. CURSES PER NINS I NINES
Hora: 15h.
Distàncies: Segons les edats dels inscrits, farem diferents categories.
Inscripcions: El mateix dia de la cursa. A les 14.30 h, a la taula habilitada.
inscripció serà gratuïta.

La

Hi haurà trofeus i medalles.
14. Categories i distància dels nins i nines
Categoria
Mini
Mini-Benjamín (Sub8):
Benjamí
(Sub10):
Aleví
(Sub12):
Infantil
(Sub14):
Cadet
(Sub16):

Edat
Fins 5 anys
De 6 – 7 anys
De 8 – 9 anys
De 10 – 11 anys
De 12 – 13 anys
De 14 – 15 anys

Any
2016 y posteriors
2015 - 2014
2013 - 2012
2011 - 2010
2009 - 2008
2007 - 2006

Distància
50m
100m
400m
800m
1,200m
1,600m

DISPOSICIONS FINALS
L’organització no es farà responsable dels accidents dels participants i de terceres persones
per conducta inadequada. L’organització de la cursa disposa d’una assegurança de
responsabilitat civil i una d’accident pels demés casos.
Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pels responsables de l’organització de la
VIII Sant Silvestre Can Picafort 2021. La cursa podràs ser suspesa si, per inclemències del
temps, ho determina l’organització de la prova. El seu veredicte serà inapel·lable i no es
retornarà la quota pagada en concepte d’inscripció, es podrà celebrar la prova un altre dia.

