
 

 

Cursa de Nadal 

PRE-SANT SILVESTRE POPULAR DE TOSSA DE MAR 

22.12.2012 
 

INFORMACIÓ I REGLAMENT 
 
 
Art. 1: Organitzador 
L’Associació d'Esport Tossenc (ADET) en col·laboració amb el consell comarcal de la selva i 
l'ajuntament de Tossa de Mar, organitzen la CURSA DE NADAL PRE-SANT SILVESTRE 
POPULAR DE TOSSA DE MAR que es celebra el proper dia 22 de desembre de 2012 a 
l'Avinguda Catalunya de Tossa de Mar i al circuit urbà que recorre Tossa de Mar. 
 
 

Art. 2:  Horaris 
 
HORA CATEGORIA ANY METRES 
10.00 Infantil Masculí i Femení 2000/2001 1.000 

10.15 Aleví Masculí i Femení 2002/2003 1.000 

10.30 Benjamí Masculí i Femení 2004/2005 600 

10.45 Prebenjamí Masculí i Femení 2006/2007 300 

11.00 Caganius Masculí i Femení 2008 i posterios  

11.15 Cursa de Nadal 
Pre-Sant Silvestre Popular de 
Tossa de Mar 

1999 i anteriors 5.000 

12.00 Lliurament de premis 
Curses de promoció 
Cursa de Nadal 

  

 
 

Art. 3: Acceptació del reglament 
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 Comissió Organitzadora decideixi. 
El dorsal s’ha de portar de forma visible a la part davantera de la samarreta. L’organització 
podrà sancionar a tot aquell participant que es mostri despectiu o incorrecte amb la pròpia 
organització o els atletes. Tot atleta arribat que no hagi completat el recorregut o se li 
comprovin irregularitats serà desqualificat. 
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Art. 4: Inscripcions 
Les inscripcions es poden fer per internet al web www.uatossa.com a partir del Divendres 16 
de Novembre o de forma presencial al pavelló municipal d’esports de Tossa de Mar. 
 
El termini d’inscripcions online finalitza el dijous 20 de desembre a les 00.00 h. 
El mateix dia de la prova s'acceptaran inscripcions fins a les 10.45 h. 
 
La inscripció per a la cursa de 5 quilòmetres té un cost de 10 € per a les inscripcions online 
abans del 20 de desembre. Si la inscripció es fa el mateix dia, el cost serà de 12 €. Les curses 
de promoció tenen un cost de 3 € tant si es fa online com si es fa presencialment el mateix dia 
de la cursa. 
 

Els inscrits online podran passar a recollir els dorsals, el mateix dia de la cursa des de les 
09.00 h del matí fins a les 10.45 h. 
 

Els socis de l’Associació d’Esport Tossenc (ADET) gaudeixen de descompte i el cost és de 5 
€ però la inscripció s’ha de formalitzar presencialment al pavelló d'esports o el mateix dia de la 
cursa. 
El límit d’inscripcions és de 1.500 participants per la cursa absoluta i de 500 participants a les 
curses de promoció. 
  
 

Art. 5: Classificacions 
A totes les curses hi haurà una sola classificació per ordre d’arribada. 
 
Art. 6: Premis 
Tindran premis els 3 primers de cada prova i categoria (Masculina i Femenina). 
Els premis en cap cas són acumulatius, és a dir, un participant només podrà aconseguir un 
premi. 
Tots els corredors tindran un obsequi record de la seva participació. 
 
 

Art. 7: Reclamacions 
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 30€ de dipòsit. En cas de ser 
acceptada la reclamació es tornarà el dipòsit. La decisió del jutge-àrbitre serà inapel·lable. 
 
 

Art. 8: Danys 
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. 

http://www.uatossa.com/

