
REGLAMENT 
I CURSA SANT SILVESTRE – BAGÀ 

31 de desembre 2021 
 

1.- Cursa oberta a tothom sense distinció de categoria, sexe o nació. 
 

2.- Un únic avituallament líquid a mitja cursa de 10 km. Tothom s’ha de portar el 
got o la cantimplora. S’eliminen els envasos de plàstic. 

 
3.- Diploma per a tothom, i opcional: OBSEQUI-RECORD d’una motxilla (10€), 
una cantimplora (4€) o un got plegable (4€), per a tots els que ho sol·licitin. 

 
4.- Categories i distàncies aproximades, amb RECORREGUTS segons edats 
(anys fets el 31-12-2021): 

 
- Cat. 1 - MINIBENJAMÍ nascuts del 2015 en amunt (0 a 6 anys), circuit 
urbà de 650 m aprox. (pl. Raval, pl. Catalunya, pl. Mossèn Serra Vilaró, 
c. Mossèn Jaume, av. Salarich, c. Raval i pl. Raval). 

 
- Cat. 2 - PREBENJAMÍ, nascuts el 2013 i 2014 (7 i 8 anys), circuit urbà 
de 1.600 m aprox. (pl. Raval, c. Major, pl. porxada, c. del Fang fins al 
safareig, c. Tomic, pont de la Vila, c. Tiraval, sota parc Bastareny, c. 
Raval i pl. Raval). 

 
- Cat. 3 - BENJAMÍ, nascuts el 2011 i 2012 (9 i 10 anys), circuit urbà de 
2.800 m aprox. (pl. Raval, av. R. Elisenda, c. de la Muralla, pl. de Sant 
Roc, c. del Fang fins al safareig, c. Tomic, pont de la Vila, c. Tiraval, sota 
parc Bastareny, c. Raval direcció Cal Batista      on farem canvi de sentit, c. 
Raval i pl. Raval). 

 

- Cursa 5,5 km, circuit de 5.500 m aprox. (pl. Raval, pl. Catalunya, pl. 
Mossèn Serra Vilaró, c. Mossèn Jaume, av. Salarich, c. Raval, pont del 
Roser, camí de Cal Batista, trencant residència Canina cap a Plans de 
Rotllan, baixada per la pista fins a Terradelles, Cal Xeixa, Cal Batista, 
pont del Roser, c. Raval i pl. Raval). 

 
- Cursa 10 km, circuit de 10.000 m aprox. (pl. Raval, pl. Catalunya, pl. 
Mossèn Serra Vilaró, c. Mossèn Jaume, av. Salarich, c. Raval, pont del 
Roser, camí de Cal Batista, trencant residència Canina cap a Plans de 
Rotllan, Clarà, St. Martí de Brocà, baixada per la pista fins a Terradelles, 
Cal Xeixa, Cal Batista, pont del Roser, c. Raval i pl. Raval). 

 
5.- Els menors de 16 anys han de portar e l MANIFEST, AUTORITZACIÓ DE 
MENORS I DECLARACIÓ RESPONSABLE, signada pel pare, mare,          tutor o 
entrenador, fent constar el nom, DNI i signatura.  
Els majors de 16 anys han de portar el MANIFEST I DECLARACIÓ 
RESPONSABLE signada. 

 

6.- Premis: 
1 trofeu a la general masculina i femenina a la cursa de 5 km. 

http://www.atletismebaga.cat/4/upload/2021_obsequis.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/recorreguts.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/recorreguts_cat1.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/recorreguts_cat2.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/recorreguts_cat3.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/recorregut_5km.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/recorregut_10km.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/2021_documents_oblig._menors_d_edad.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/2021_documents_oblig._menors_d_edad.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/2_documents_oblig._majors_d_edad.pdf
http://www.atletismebaga.cat/4/upload/2_documents_oblig._majors_d_edad.pdf


1 trofeu a la general masculina i femenina a la cursa de 10 km. 
1 medalla a tots els participants de les categories 1, 2 i 3. 

 
7.- L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat de l’atleta. 

 
8.- Les reclamacions es faran per escrit una vegada s’hagi acabat la cursa. La 
decisió de l’organització serà inapel·lable. 

 
9.- L’organització declina tota responsabilitat pel que fa als perjudicis que la 
participació en la cursa pot reportar als participants. 

 
10.- Pel sol fet de participar, s’accepta aquest reglament. Qualsevol punt no 
inclòs queda sota la decisió de l’organització. 

 
11.- La sortida és a les 17:00 hores curses XS i a les 17:30 h per la cursa de 
5,5 km  i 10 km de la pl. Raval i l’arribada també a la pl. Raval. L’horari, lloc de 
sortida i arribada pot ser modificada si ho requereixen les autoritats sanitàries. 

 
12.- És obligatori portar *frontal* o llanterna. 

 
13.‐ Les INSCRIPCIONS es faran a través de la pagina web amics atletisme de 
Bagà . 

Els drets d’inscripció fins dijous dia 30 de desembre a les 12:00 hores són: 
- 2 € , per a les cat. 1, 2 i 3. 
- 5 € , per a la resta de categories amb el recorregut de 5km. 
- 5 € , per a la resta de categories amb el recorregut de 10km. 

 
A partir del dia 30 de desembre a les 12:00 hores hi haurà un recàrrec de 3 € 
en totes les categories. 
 
Les inscripcions es tancaran el divendres dia 31 de desembre a les 12:00 h. 
 
El pagament de la inscripció i recollida de dorsal es realitzarà el mateix dia de 
la cursa al Casal de la Vila a partir de les 15:30h i fins ½ hora abans de la 
sortida, cal portar l’import just. 

 
14.- Els atletes circularan sempre per la banda dreta de la carretera. 

15.- La cursa es donarà per acabada una hora i mitja més tard de l’hora de 
sortida. 

 
16.- Les classificacions les trobareu a l’apartat: CLASSIFICACIONS 

 

17.- L’organització es reserva els drets d’imatge del corredor durant la prova. El 
participant autoritza a l’organització a realitzar fotografies i filmació de la seva 
participació i els dona el seu consentiment per la seva difusió sense dret per 
part del corredor a rebre cap compensació econòmic

http://www.atletismebaga.cat/4/inscripcions_554661.html
http://www.atletismebaga.cat/4/classificacions_554711.html


 


