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REGLAMENT I SANT SILVESTRE SOLIDÀRIA DE LLÍRIA 

Article 1. L’Ajuntament de Llíria, la Federació del Comerç de Llíria, el C.A. Edeta i el 

C.de Triatló Llíria, organitzen la I San Silvestre Solidària de Llíria, a la que tindran 

accés qualsevol persona sense distinció d’edat, sexe o nacionalitat i que no patisca 

cap tipus de malaltia que puga agreujar-se per la pràctica  de la cursa. Els menors de 

16 anys necessitaran de l’autorització del pare/mare/tutor. 

Article 2. La distància a recórrer serà de 3.000 metres aproximadament i serà tot el 

recorregut per dins del nucli urbà de Llíria. La prova serà el dia 27 de desembre a les 

20.00 hores. L’eixida i la meta estaran en la Plaça Major.  

Article 3.- La inscripció serà gratuïta i s’iniciarà el dia 2 de desembre i es tancarà el 27 

fins a mitjà hora abans de l’inici de la prova. Les inscripcions podran realitzar-se  en les 

oficines del Pavelló Pla de l’Arc, l’Espai Jove de Llíria, i els comerços següents: 

Ferreteria les Reixes, Carnisseria Villanueva, Piscinas H2O, Horno Santa Ana, Menuts 

Rodrigo, Forn el Duc, Xarcuteria Ca el Guito, Avantours Viatges, Sport Moros, Bolseria 

Partidors o presentant la fitxa d’inscripció el dia de la prova. Dita fitxa estarà disponible 

a la web municipal i als comerços federats de Llíria. La retirada de dorsals podrà 

realitzar-se fins a 30 minuts abans de l’inici de la prova en l’eixida de la cursa, sempre i 

quan s’entregue la fitxa d’inscripció i este reglament signat. A més, en el moment de la 

inscripció, s’haurà de fer entrega d’un quilo d’aliment sec o no perible (arròs, llentilles, 

llet, ...) per a col·laborar amb Caritas de Llíria i l’ONG Siempre Contigo. Tots els 

participants inscrits portaran un dorsal. 

Article 4.- Sols per fet d’inscriure’s, els participants realitzaran la declaració 

responsable següent a l’organització de la prova:” Declare conèixer i acceptar el 
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reglament, a més de les condicions i característiques tècniques de la cursa I Sant 
Silvestre Solidària. A més, manifeste reunir les condicions psico-físiques i d’aptitud 

necessàries per a participar en este prova esportiva, exonerant de responsabilitat a 

l’organització, patrocinadors u altres entitats o institucions relacionades, als seus 

empleats, per qualsevol accident de naturalesa no esportiva que siga derivat d’una 

malaltia o falta d’aptitud física per a participar en esta cursa”. 

En el cas de participants menors o incapaços, la citada declaració es considera 

efectuada sempre per quins ostenten la pàtria potestat o custòdia. 

Article 5.- L’organització podrà retirar a corredors del circuit, per actes d’indisciplina 

cap a la resta de corredors o l’organització, així com instar la retirada dels participants 

per motius de seguretat o incapacitat física per a poder continuar la cursa. 

Article 6. Els únics vehicles autoritzats per a circular per l’interior del circuit durant el 

transcurs de la cursa seran els de la policia local, protecció civil i organització. La resta 

de vehicles hauran de sol·licitar una acreditació a la regidoria d’esports per a poder 

circular. 

Article 7.- Reclamacions: Es realitzarà per escrit previ pagament d’una fiança de 30€ 

al Comite de Competició de la prova dins dels 10 minuts següents a la comunicació 

oficial de les classificacions, prevalent en cas de dubte, el criteri de l’organització. El 

Comite resoldrà en primera i única instància sent els seus acords irrecurribles. En cas 

d’estimar-se la reclamació presentada es procedirà a tornar la quantitat depositada. 

Article 8.- A tots els participants que finalitzen la prova se’ls obsequiarà amb xocolate. 

A més de possibles regles que puga aconseguir l’organització 

Article 9.- Els premis als primers en finalitzar la cursa tant en la categoria masculina 

com per a la femenina seran els següents: 

1r absolut: trofeu i xec de 30€ per a gastar en el comerç Federat de Llíria. 2nd 
absolut: trofeu. 3r absolut: trofeu 

Es concediran els premis següents: millor disfressa individual infantil, fins a 16 anys 

(20€) i adults (25€) i col·lectiva (mínim 4 corredors) i en dos categories, infantil, fins a 

16 anys (40€) i adults (50€) 

El jurat el composaran membres de l’organització. Cap corredor o corredora podrà 

repetir trofeu i/o premi. 

Article 10.- l’organització es reserva el dret a efectuar modificacions d’itinerari, 

distància o condicions tècniques que considere oportunes, tendents a assegurar el 

desenrotllament més adequat de la prova i la seguretat d’esta, inclús a suspendre-la 

per causes sobrevingudes i alienes a la voluntat de l’organització. 

Nota: el servici d’ambulància estarà en la línia de meta. 

Informació: 962792185 Oficines d’esports al pavelló pla de l’arc. 

ACCEPTE EL REGLAMENT ANTERIOR 

Signat:                DNI 


