
 
 REGLAMENT CURSA DE SOLIDÀRIA DE NADAL 2021 

LLORET DE MAR 

      

 
Art. 1: El CLUB ATLETISME LLORET LA SELVA organitza la CURSA DE 
NADAL que es celebra el diumenge dia 19 de desembre de 2021 a les 

Pistes Municipals d’Atletisme de Lloret de Mar i al circuit urbà que recorre 
Lloret de Mar.  
El Club Atletisme Lloret la Selva compta amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Lloret de Mar i el Consell Esportiu de la Selva. 
Es tracta d’una cursa solidària i una part de la inscripció anirà destinada a 

promoure la integració social a través de l’esport dels infants i joves  de 
Lloret de Mar. 
 

Art. 2: Horaris 

 
Art. 3: Aquest esdeveniment és obert a tothom. El fet d’inscriure-s’hi i/o 
participar-hi 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 Comissió Organitzadora decideixi. 

 
Art. 4: Inscripcions 
Les inscripcions es poden fer per Internet al web www.selvaesports.cat  

o bé de forma presencial a: 
El Puntet | Av. de Vidreres, 58 | 972 372 268 | Lloret de Mar 

 
Es faran inscripcions presencials del dia 29 de novembre fins al dia 16 de 
desembre a les 15:00. El termini d’inscripció en línia finalitza el dijous 16 de 

desembre a les 23:59h.  
El dissabte 18 de desembre es poden fer inscripcions presencials a les 

Pistes d´Atletisme de les 16:00 a les 19:00 i el diumenge 19 de 
desembre de les 8:30 a les 9:30.  
Les dades dels participants inscrits el mateix dia de la cursa no es 

mostraran a la classificació, només el número de dorsal. 
 

Recollida de dorsals: 
 

A les pistes municipals d’atletisme: 
      
      . Dissabte 18 de desembre de les 16:00 a les 19:00 

      . Diumenge 19 de desembre a partir de les 08:30 fins a les 09:30  
 

HORA CATEGORIA ANY METRES 

10.00 Sub14 Infantil masculí i femení 2008/2009 1.000 

10.10 Sub 12 Aleví masculí i femení 2010/2011 1.000 

10.20 Sub 10Benjamí masculí i femení 2012/2013 600 

10.30 Sub 8 Prebenj. masculí i femení 2014/2015 300 

10.35 Sub 6 Caganius 2016 i posteriors 100 

11.00 Cursa de Nadal 2007 i anteriors 5.000 

11.30 LLIURAMENT DE PREMIS 

http://www.selvaesports.cat/
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Preus: 
La inscripció per la cursa de 5 quilòmetres té un cost de 8€. Les inscripcions 
que es duguin a terme el dia 18 de desembre i el mateix dia de la cursa 

tindran un recàrrec de 2€ més, total 10€. 
Les curses infantils de promoció tenen un cost de 3€. Les inscripcions que 

es duguin a terme el dia 18 de desembre i el mateix dia de la cursa tindran 
un recàrrec de 2€ més, total 5€. 
El límit d’inscripcions és de 1.000 participants. 

Un cop realitzada la inscripció, no se’n tornarà l’import si la no-participació 
de l’atleta es produeix per causes no imputables a l’organització. 

 
Art. 5: Classificacions 
La  classificació a la cursa absoluta serà per ordre d’arribada. Per sortir a la 

classificació és indispensable córrer amb el xip que facilita l’organització. 
 

Art. 6: Premis 
Tindran premis els 3 primers homes i les 3 primeres dones de la cursa 
absoluta així com de les diferents categories de promoció.  

També es premiarà el participant de més edat, l´entitat o equip mes 
nombrós i la primera persona classificada (que no hagin quedat entre els 3 

primers de la cursa absoluta)de les següents categories: 
 
. Veterà +40 masculí i femení, nascuts entre 1981 i 1972 

. Veterà +50 masculí i femení, nascuts el 1971 i anteriors 
 

Totes les persones participants tindran un obsequi record de la seva 
participació que consistirà en una medalla pels participants a les curses 

infantils de promoció i d’una samarreta pels participants inscrits a la cursa 
de 5 Km. 
 

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 inapel·lable. 
 

Art. 8: El Club d’Atletisme Lloret la Selva no es responsabilitzarà dels danys 
físics, materials o morals que puguin sofrir els participants o espectadors 

per causes no relacionades amb l’organització de la cursa. 

 


