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Art. 1:: L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i el CLUB D’ATLETISME LLORET LA SELVA, 
amb l’autorització de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, organitzen la CURSA DE 
NADAL SANT SILVESTRE POPULAR LLORETENCA que es celebra el proper dia 30 de 
desembre de 2012 a les pistes municipals d’atletisme de Lloret de Mar i al circuit urbà que 
recorre Lloret de Mar.  
 
Art. 2 ::  Horaris 
 

HORA CATEGORIA ANY METRES 
10.00 Infantil Masculí i Femení 2000/2001 1.000 

10.10 Aleví Masculí i Femení 2002/2003 1.000 

10.20 Benjamí Masculí i Femení 2004/2005 600 

10.30 Prebenjamí Masculí i Femení 2006/2007 300 

10.35 Caganius 2008 i posteriors 100 

11.00 Cursa Absoluta | Cursa de Nadal 
Sant Silvestre Popular Lloretenca 

1999 i anteriors 5.000 

11.30  Lliurament de premis 
Curses de promoció 
Cursa absoluta 

  

 
Categories Absolutes 
 

Categoria  Anys de naixement 
JM Juvenil Masculí 1999-1991 
JF Juvenil  Femení 1999-1991 
SM Sènior Masculí  1990  i anteriors 
SF Sènior Femení 1990  i anteriors 
01 Veterà A Masculí De 35 a 54 anys 
02 Veterà A Femení De 35 a 54 anys 
03 Veterà B Masculí + 55 anys 
04 Veterà B Femení + 55 anys 

 
 
Art. 3 :: Aquest esdeveniment és obert a tothom. El fet d’inscriure’s i/o participar comporta 
l’acceptació del reglament de la prova. Tot allò que no sigui expressament regulat en aquest 
reglament queda sota el criteri d’allò que la Comisió Organitzadora decideixi. 
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Art. 4 :: Inscripcions 
 
Les inscripcions es poden fer per internet al web www.lloret.cat/santsilvestrepopularlloretenca  
o bé de forma presencial a : 
 

- El Puntet | Avda. De Vidreres, 58 | 972 372 268 | Lloret de Mar 

- Oficina de Turisme de Lloret | Avda. De les Alegries, 3 | 972 365 788 | Lloret de Mar 

- Pistes Municipals d’Atletisme | Avda. Del Rieral, 12-14 | 972 367 512 | Lloret de Mar 

 
El termini d’inscripció on-line finalitza el dijous 27 de desembre a les 17:00. No 
s’acceptaran inscripcions el dia de la prova. 
 
La inscripció per la cursa de 5 quilòmetres té un cost de 9 €.  Les curses de promoció tenen 
un cost de 2 €. 
 
Les inscripcions que es realitzin de forma presencial durant el 28 i 29 de desembre tindran un 
recàrrec de 2 € en la promoció i 3 € per l’absoluta. 
 
El límit d’inscripcions és de 1.500 participants per la cursa absoluta i de 500 particpants a les 
curses de promoció. 
  
Art. 5 :: Classificacions 
 
A totes les curses hi haurà una sola classificació per ordre d’arribada. A la cursa de 5 
quilòmetres en les que hi participen diferents categories la classificació es farà per separat. 
 
Per sortir a la classificació és indispensable còrrer amb el xip que facilita l’organització. 
 
Art. 6 :: Premis 
 
Tindran premis els 3 primers de cada prova i categoria. 
 
Tots els corredors tindràn un obsequi record de la seva participació. 
 
Art. 7 :: Les reclamacions només s’acceptaran durant els 30 minuts posteriors a la prova i  
hauran de ser presentades per escrit al Jutge-àrbitre, acompanyades de 50 € de dipòsit. En 
cas de ser acceptada la reclamació es tornarà el dipòsit. La decisió del jutge-àrbitre serà 
inapelable. 
 
Art. 8 :: Els ORGANITZADORS no es fan responsables dels danys morals i/o materials que 
puguin patir els participants i espectadors d’aquesta prova abans, durant o després de la 
cursa. 

 
 


