PRIMERES 3 HORES DE
RESISTÈNCIA BTT DE TEIÀ
PREMI GAES
REGLAMENT
1.

La prova consisteix a fer el màxim nombre de voltes a un circuit
d’uns 4,5 Km aproximadament. Els temps seran controlats per xip
i les classificacions es donaran un cop finalitzada la prova.

2.

La inscripció a la prova és individual i per parelles, i el participant
que estigui corrent ha de dur a sobre el xip de control posat al
turmell de forma visible. Per puntuar en les diferents classificacions
cal que cada membre de la parella faci, com a mínim, una volta
completa al circuit. El relleu i canvi de xip es farà davant del box,
deixant sempre pas lliure als corredors que venen per darrere.

3.

Cada corredor pot portar la seva bicicleta. Cada parella rep dos
dorsals, que caldrà fixar al manillar de la bicicleta de forma visible.
No està permès retallar ni doblegar els dorsals.

4.

El punt de sortida serà el dia 15 d’abril, a la Riera, junt al Parc de
Can Godó, a les 10:00 hores, i es donarà la prova per finalitzada a
les 13.00 hores. Els corredors que estiguin pel circuit al final de les 3
hores,
hauran
d’acabar
la
volta
(que
també
quedarà
comptabilitzada) i arribar a la zona de meta.

5.

La sortida és a l’estil “Le Mans”: un membre de l’equip subjecta la
bici mentre l’altre corre a peu una breu distància abans d’enfilar-s’hi
i sortir ràpidament.

6.

Es donaran trofeus als tres primers classificats de cada categoria, i
les categories seran:






Individual masculí.
Individual femení.
Parella mixta.
Parella femenina.
Parella masculina.

Hi haurà un premi per la primera teianenca classificada i pel primer teianenc
classificat.

7.

Cada equip disposarà d’un box, que s’assignarà per ordre
d’inscripció. Els dorsals (2 per equip, 1 per a cada bicicleta)
s’assignarà amb el mateix criteri.

8.

És obligatori l’ús del casc durant tota la prova.

9.

No es pot circular en cap cas en sentit contrari al llarg del circuit. Si
punxeu, heu d’acabar de fer la volta.

10.

La recollida de dorsals i xips s’efectuarà el mateix dia de la
prova, a la zona de sortida del circuit, des de les 8.00 fins a les 9.30
hores. Posteriorment, ja no es lliuraran ni dorsals ni xips. Es deixarà
una fiança de 5 € per equip, sigui per parelles o individual, en
recollir el xip, que serà retornada al final de la prova, previ
lliurament del xip a l’organització. Es prega que porteu l’import just.

11.

Hi haurà avituallament i obsequi per a tots els participants.

12.

Hi ha la següent limitació d’inscripcions: en individual, 100
inscripcions; per parelles, 100 inscripcions. Però l’organització, en
funció de la pre-inscripció, podrà modificar aquestes limitacions. En
cap cas hi haurà més dos-cents corredors circulant al mateix temps
pel recorregut.

13.

Inscripcions. Preu per participant és de 20 €; data límit per
inscriure’s fins el dia 12 d’abril. Els participants no federats hauran
de pagar, addicionalment, una assegurança de 5 €. És indispensable
presentar la llicència federativa en vigor. En cas que no se’n tingui,
caldrà pagar aquesta quantitat. Les inscripcions de menors d’edat
hauran d’anar acompanyades, necessariament, de l’autorització del
pare, la mare o el tutor.

14.

Les
inscripcions
s’han
de
fer
per
Internet
a
www.persiguetussueños.com fins el 13 d’abril i fer el pagament
corresponent al número de compte del CET:2042-0060-093300011343 (Caixa Laietana). El dia de la prova caldrà portar el
comprovant de la transferència.

15.

Pel sol fet de participar, la persona inscrita autoritza el CET a
publicar les dades personals dels participants en la classificació de la
prova i les fotos que se’n facin durant la cursa a la seva pàgina web.

16.

L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que
pugui sorgir. Les decisions de l’organització seran inapel·lables.

17.

Sigueu respectuosos amb l’entorn de la pedalada, bona part dins del
Parc de la Serralada Litoral.

18.

La participació en la cursa comporta l’acceptació del reglament i la
renuncia a tots els drets i pretensions contra l’organització de l’acte,
en aquest cas i moment el CET, dels danys que es puguin ocasionar
durant el transcurs de la prova.

ORGANITZA:



CET, secció BTT
Ajuntament de Teià

COL·LABORA:




ADF de Teià
Club ciclista Arenys de Munt
Can Bruguera

PATROCINA


GAES

