Diumenge 30 de desembre
de 2018 a les 11:30 tindrà
lloc la Cursa i Caminada de
muntanya La Silvestre de
Renau, organitzada per
l’associació sense ànim de
lucre Renau Natura.
La prova es disputarà sobre
un circuit de 5 km per a la
caminada; i de 8’5 km per a
la cursa, entre els termes
municipals de Renau i
Vilabella, principalment per
camins agrícoles.

Reglament
1. Poden prendre‐hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de
nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.
Està permesa la participació amb cadira de nens i amb gossos.
2. En el cas de menors, és necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.
3. Cada participant pren part a la cursa i caminada sota la seva responsabilitat i ha de disposar
d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.
4. La sortida serà a les 11:30 per ambdues modalitats, caminada i cursa, el dia 30 de desembre
de 2018. El temps màxim per completar el recorregut serà d’1 hora 30 minuts.
5. La recollida de dorsals tindrà lloc el mateix dia de la cursa de 10:00 a 11:00 al lloc de sortida, la
Plaça de l’Església de Renau.
6. El termini d’inscripcions finalitza en arribar als 200 inscrits.
7. La inscripció és gratuïta. El dia de La Silvestre, l’entitat Renau Natura posarà a la vostra
disposició guardioles per a donatius lliures. Aquests diners es faran servir per a les activitats de
conservació que l’entitat duu a terme al llarg de l’any.

8. Les inscripcions s’efectuaran a través del formulari electrònic disponible al blog de l’Associació
Renau Natura http://renaunatura.wordpress.com. Les incidències es podran fer arribar per
correu electrònic: renau.natura@gmail.com
9. El cronometratge es realitzarà mitjançant un cronòmetre, enregistrant el temps de sortida i
d'arribada.
10. El recorregut del circuit estarà degudament senyalitzat, amb cintes i altres marques.
11. Hi haurà avituallament a l’arribada.
12. L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda
identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden
prohibits durant la cursa i caminada.
13. La classificació i les fotos de la cursa es publicaran al lloc: http://renaunatura.wordpress.com
en el termini màxim de 15 dies després de la realització de l’esdeveniment.
14. Desqualificacions. L’organització estarà facultada per desqualificar i retirar durant la prova:
- Tot atleta que manifesti un mal estat físic.
- Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.
- Tot atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant
l’organització.
15. L'organització no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin
causar/causar‐ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva
responsabilitat el seu estat de salut derivat de la participació a l’esdeveniment. Els participants
de la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.
16. Els participants autoritzen els organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o
parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol
altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i
publicitària que considerin oportú exercitar, sense tenir dret a rebre cap compensació econòmica.
17. Els participants també autoritzen a l’organització a la publicació de classificacions, fotografies
i qualsevol comunicació relacionada amb l’esdeveniment.
18. L'atleta, pel sol fet de formalitzar la inscripció, accepta aquest Reglament. La seva
interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l’Organització.

