Passos a seguir per a inscripcions de les proves del Circuit Barcelona
Orientació:

nascuts/des els anys 2005,
2006 i 2007
nascuts els anys 2004
nascuts els anys 2002 i
2003
nascuts els anys 2000 i
2001
nascuts els anys 1998 i
1999
nascuts els anys 1996 i
1997
Menors de 20 anys
Més de 45 anys
Entre 35 y 45 anys
Entre 21 y 35 anys

Prebenjamins

No
escolars

Escolars

1. Escollir categoria:

Benjamins masculins
Pre-aleví i Aleví masculins

Benjamins femenins
Pre-aleví i Aleví femení

Pre-infantil
i
masculins
Cadet masculí

Cadet femení

Infantil Pre-infantil i Infantil femení

Juvenil masculí

Juvenil femení

Homes Júniors.
Homes Masters H45.
Homes Veterans H35
Homes Absolut.

Dones Júniors.
Dones Masters D45
Dones Veteranes D35.
Dones Absolut.

2. Identificar el preu de la inscripció
Federat:

Inscripció a:

Si
Si
No
No

1 cursa
Tota la lliga
1 cursa
Tota la lliga

De 0 a 18
anys
4,00 €
20,00 €
7,00 €
33,00 €

De 18 a 21
anys
4,00 €
20,00 €
7,00 €
33,00 €

+ de 21 anys
9,00 €
40,00 €
12,00 €
53,00 €

Els que disposeu de tarja de la FEEC de les modalitats C, D, o E podeu
participar sense pagar assegurança presentant la tarja federativa el dia
de la cursa.
3. Per participar a la cursa, caldrà utilitzar una tarja de controls electrònica
SportIdent, el preu de lloguer és de 3€ pels que no en tinguin, caldrà
deixar DNI com a fiança el dia de la cursa.
4. Fer el pagament al nº de compte 3183-0801-22-0000836508 de la
inscripció + els 3€ del lloguer del SportIdent en cas necessari, indicant:

NOM + COGNOM + CATEGORIA
5. La data límit per inscriure’s sempre és el dimarts abans de la cursa.
6. Per resoldre qualsevol dubte, truqueu al nº de telèfon d'inscripcions:

93.219.32.16

