BASES PER A LA PARTICIPACIÓ A LA CURSA DE SANT SILVESTRE 2017
1.L’Ajuntament del Masnou organitza, el dia 26 de desembre, la 38a edició de la cursa de Sant
Silvestre del Masnou, la qual serà gestionada i executada pel club atletisme La Sansi.
L’esdeveniment començarà a partir de les 9.15 hores amb les curses infantils i les curses populars
de 5km tindran lloc a partir de les 9.45 hores la cursa de dones i 10.30h cursa d’ homes. Per espai
les curses d’homes i dones seran a diferents hores.
2. La inscripció és oberta a tothom, sense distinció d’edat, sexe o nació. Cada corredor o
corredora hi participa sota la seva responsabilitat i assumeix també la de tenir la condició física
suficient per afrontar la prova. El fet de participar en la cursa representa l’acceptació total i el
respecte a aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no hi queda expressament regulat
serà decidit per la Comissió Organitzadora.
3. Els drets d’inscripció són:
Amb samarreta i obsequis: 12 euros(14 euros xip lloguer)
Sense samarreta ni obsequis: 9 euros (11 euros xip lloguer)
Descomptes per grups de 10 persones poden contactar a elmasnou@lasansi.com
a. Per a grups de més de 10 participants (amb xip de lloguer): 10 euros per participant
b. Per a grups de més de 10 participants (amb xip propi): 8 euros per participant
Cursa infantil (2003-2017)
Els drets d’inscripció per a la cursa infantil són de 4 euros amb samarreta tècnica i 2 euros sense
samarreta tècnica (el benefici dels quals es destinaran a donacions solidàries).
Les persones participants podran recollir el dorsal i samarreta de competició:
El dia 23 de desembre de 11h a 14.00h al port esportiu del Masnou
El mateix dia de la cursa a la zona de sortida a partir de les 7.30h i fins a les 9h
4. La inscripció es pot formalitzar a través d’Internet a
www.santsilvestredelmasnou.com o www.elmasnou.cat o presencialment als punts següents:
Presencials a El Masnou
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL. C/ de la Ciutat Sant Sebastià,14. Tel. 935571860
Botiga Domingo Catalan C/ Bordeta, Carretera de La Bordeta,7 Barcelona Tel. 934235401
5. El termini màxim d’inscripció finalitza el 17 de desembre a les 23.59 hores o fins exhaurir els
dorsals (Alguns de les últimes edicions s’han esgotat 10 dies abans de la cursa). Tot i així, el
nombre previst de participants és de 2.300 inscrits i es podrà tancar el període d’inscripció en
assolir-se aquesta xifra.
6. La inscripció és personal i intransferible, i suposa l’acceptació total d’aquestes bases i del
Reglament oficial de la Comissió de Curses de Fons de la Federació Catalana d’Atletisme.
Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de
naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la
cursa, seguint la normativa establerta.
L’organització demanarà DNI o una altra identificació per comprovar l’edat o la identitat de l’atleta.
Als impresos d’inscripció quedarà reflectida l’autorització dels pares o tutors per a la participació

de qualsevol participant menor d’edat. Aquesta autorització habilitarà, en el cas d’accident i no
presència dels pares o tutors, el trasllat del menor al centre d’urgència més proper.
En cas que la persona que s'inscriu finalment no pugui participar en la prova, l'organització no farà
cap devolució o canvi .
7. Tothom qui participi a la curses populars, s’ha de presentar a la línia de sortida amb el dorsal i
xip corresponent visible col·locat al pit. Els atletes sense dorsal no podran sortir ni entrar a meta.
Personal de l’organització s’encarregarà d’aplicar aquesta normativa.
8. El cronometratge de la cursa es farà mitjançant el sistema de Xip amb l’empresa Championchip,
el xip groc de propietat i xip blanc de lloguer que anirà al dorsal i no caldrà retornar.
9. Només s’inclouran a les classificacions els corredors i corredores que comencin, segueixin i
acabin tot el recorregut amb el dorsal i el xip corresponents, i que traspassin la línia d’arribada.
10. L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals o materials que es puguin causar
les persones participants i al públic durant aquesta competició.
Les reclamacions s'acceptaran exclusivament fins les 23:59 del mateix dia de la cursa via email:
elmasnou@lasansi.com
La cursa dels infants serà participativa i hi podran prendre part tots els nens i nenes nascuts des
de l’any 2003 fins ara. Hi haurà premi per als tres primers classificats masculí i femení.
11. Temporització de les curses:
9.15h Olímpics 1 Masculí i Femení 2012-2017 (400mts)
9.20h Olímpics 2 Masculí i Femení 2008-2011 (800mts)
9.25h Olímpics 2 Masculí i Femení 2003-2007 (800mts)
9.45h Sant Silvestre per dones, Totes les edats 5 kilòmetres
10.30h Sant Silvestre per homes. Totes les edats 5 kilòmetres

A les curses de 5km es recomanar la participació per esportistes de més de 14 anys.
12. Els premis seran els següents:
- Premi per als 3 primers classificats absoluts masculí i femení
- Premi per als tres primers/es masculí i femení de les curses de menors.
Olímpics 1 Masculí i Femení 2012-2017
Olímpics 2 Masculí i Femení 2008-2011
Olímpics 2 Masculí i Femení 2003-2007

- Premi als primers de cada categoria, que NO hagin quedat entre els 3 primers absoluts
Homes / dones entre 1994 i 2003 categoria Júnior masculí i femení
Homes / dones entre 1982 i 1993 categoria Sènior masculí i femení
Homes / dones entre 1972 i 1983 categoria Veterà +35 masculí i femení
Homes / dones entre 1962 i 1973 categoria Veterà +45 masculí i femení
Homes / dones entre 1952 i 1963 categoria Veterà +55 masculí i femení
Homes / dones entre 1900 i 1953 categoria Veterà +65 masculí i femení

- Premi campionat del Masnou al primer/a classificats locals absoluts masculí i femení.
- Premi al més jove i més gran.
- Premi a l’entitat amb més nombre de corredors inscrits/participants.
13. Tots els participants que escullin la opció amb samarreta rebran una samarreta tècnica de
màniga llarga i una bossa amb productes dels esponsors. A les curses de promoció també hi
haurà samarreta tècnica per als participants.
15. Així mateix, les persones participants disposaran d’un servei d’aparcament gratuït a la mateixa
sortida per gentilesa de Promocions Portuàries, SA, Port del Masnou, d’un servei de guarda-roba
a la zona de sortida, una zona lúdica infantil (a partir de 3 anys). Aquell dia es preveu trànsit intens
per accedir a la zona d’aparcament i per això es recomana a les persones participants que arribin
amb suficient temps d’antelació per evitar col·lapses. Tenint en compte que l’estació de tren del
Masnou es troba al costat de la sortida i arribada de la cursa, i que disposareu d’un bitllet de tren
gratuït per fer el viatge d’anada i tornada, es recomana utilitzar el tren com a mitjà de transport. El
Port tancarà l’entrada a les 8.30h i fins les 11.15h no es podrà circular.
16. Se sortejaran obsequis, nits d’hotel, una motocicleta Sym 125cc i grans sorpreses entre els
que arribin a meta. El sorteig es farà en el moment de l’entrega de premis, esportistes d’elit,
comitè organitzador i familiars no hi podran participar.
17. Hi haurà els serveis següents: servei mèdic, dorsal amb nom, calaixos de sortida segons la
marca, punt de trobada de voluntaris, entrega d’obsequis, avituallament en finalitzar la cursa, WC,
guarda-roba, vestuaris, zona lúdica infantil, sorteig de material esportiu i d’una moto.
18. Els resultats sortiran a les 12h del mateix matí de la prova a la web:
www.santsilvestredelmasnou.com
19. El fet de participar en la cursa implica l’acceptació d’aquestes bases de participació, mentre
que allò que no hi quedi recollit queda sota la decisió de l’organització.
20. Els participants fent la seva inscripció donen el seu consentiment perquè el Club Atletisme La
Sansi, per si mateix o per terceres entitats, faci ús de les imatges de la prova per fer-ne promoció
així com de les dades personals per al tractament informàtic amb finalitat exclusivament esportiva,
promocional o comercial. D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 del 13 de
desembre de la protecció de dades personals, els participants podran exercir el seu dret a accedir
a aquests fitxers amb l’objectiu de rectificar o cancel·lar de forma parcial o total les seves dades.
Per exercir aquest dret, cal sol·licitar-lo per escrit al domicili social de La Sansi (C/ de Sant
Buenaventura, 35, 1r 1a, 17310 Lloret de Mar, Girona).
L’organització es reserva el dret de canviar la data o el recorregut, o cancel·lar l’esdeveniment,
sense que es tingui dret a reclamar compensació alguna per part dels inscrits.

