Sant Silvestre d'Alcúdia a las 16:30 h
2. La cursa serà cronometrada per Elitechip (cronometratge electrònic).
3. 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.
4. El sol fet d inscriure s en aquesta cursa implica la total acceptació d allò preceptuat en aquest
reglament.
INSCRIPCIÓ
5. Els drets d inscripció seran de:
7,00
5,00

/participant Cursa 7,5 km (no inclou el lloguer del xip).
/participant Cursa 2,5 km (no inclou el lloguer del xip).

Altres increments acumulables:
•
•

- Lloguer del xip: 3 /participant.
- Portadors de xip groc: sense càrrec.

Aquests imports no són reintegrables. El xip és personal, intransferible i imprescindible per a participarhi. És obligatòria la devolució del xip blanc un cop finalitzada la cursa.
6. La inscripció i el pagament es faran de forma anticipada en línia a www.elitechip.net
7. Termini d inscripcions a la cursa:
•
•

- 300 primeras inscripcions tindran un regal de una samarreta técnica
- Inscripcions via on-line fins el dia 30 de desembre a les 21:00 h

8. La recollida de dorsals, del xip i dels obsequis es farà:
•

Dissabte de les 15,30 a les 16,15 h de dia 31 de desembre a la taula de l organització instal·lada
al lloc de sortida.

RECORREGUT
9. La distància de la cursa és de 7.500 m. (3 voltes de 2.500m). La edat mínima para participar es de 16
años.
Hi haurà un recorregut especial de 2500 m per a tos els que vulguin realizar una sola volta (1a volta de
2500 m) que ho tindran que especificar al formalitzar l inscripció
Els menors de 16 anys se inscriuran obligatoriament a la prova de 2500 m
Els majors de 16 anys que participin al recorregut de 2500 m no tindran opció a trofeu en cas que es
clasifiquin entre els 3 primers absoluts.
El recorrregut discorre per el casc històric d Alcudia. Perfil de la cursa es pla, llevat d una petita pujada
(75 metres aprox.).

A diferencia de la edició del 2010 s han eliminat la pujada de les grades de l anfiteatre, el pas pel
fossat de la murada i tot tipus d obstacles.
Pots consultar el recorregut a http://connect.garmin.com/activity/132081117#.Tt0pztT_B-U.email
TROFEUS
10.- Hi haurá trofeo per als tres primers clasificats Masculi i Femeni de cada distància.
Hi haurà 3 premis de atleta local de cada distància
Obsequi de Participació de la Sant Silvestre Kids
DISPOSICIONS FINALS
11.- LŽorganització no es farà responsable dels accidents de qualsevol participant també de terceres
persones.
12.- Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pels responsables de l organització de l activitat.
13.- La cursa podra ser suspesa si, per inclemències del temps, així ho determin l organització de la
prova. El seu veredicte serà inapel·lable.

