COM ARRIBAR A ARBECA:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

I MARXA BTT
TERRA D’OLIVERES

NOM:
…………………………………………
COGNOMS:
…………………………………………
DOMICILI:
…………………………………………
…………………………………………

ORGANITZA:

POBLACIÓ:

Club Ciclista Arbeca

…………………………………………
TELÈFONS:

PATROCINEN I COL·LABOREN:

…………………………………………
…………………………………………
ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC:
…………………………………………

ARBECA

CLUB::
…………………………………………
FEDERACIÓ (encercla): SI

12-09-10

NO

Nº LLICÈNCIA: ……………………….

A les 9 h al Camp d’Esports

EDAT: …………….. SEXE: ………

municipal Ramon Bellmunt

Amb el suport de l’Ajuntament d’Arbeca

CIRCUITS

INSCRIPCIONS

REGLAMENT

La I Marxa BTT Terra d’Oliveres vol donar resposta a les

Procés d’inscripció anticipada:

1. Es tracta d’una marxa no competitiva.

expectatives tant dels ciclistes novells com d’aquells

1. Fer ingrés bancari al compte corrent (deixant constàn-

2. El dorsal haurà de ser ben visible. Tot ciclista que no el

més experimentats. Per això hem dissenyat 2 circuits:

• Brot de l’any: circuit de 32kms i 550m de desnivell
positiu acumulat. El terreny és molt rodador i poc
tècnic.

• Olivera centenària: circuit de 48kms i 930m de des-

cia del nom, cognoms i DNI del participant).

CAIXA DE TARRAGONA
2073-0184-42-0110188452
d’inscripció i el resguard de pagament a l’adreça de

però alhora trencacames. Nombroses trialeres i sen-

correu electrònic clubciclistaarbeca@gmail.com o al

ders que fan que es requereixi un determinat nivell

fax 973 16 04 59.
3. El preu de la inscripció anticipada serà de 14€ per als

Els recorreguts de la cursa estaran degudament senyalit-

federats (+8 € per als no federats en concepte d’asseg-

zats

d’assegurança).

SERVEIS

3. És obligatori l’ús del casc homologat.
4. El dorsal es podrà recollir el mateix dia de la cursa a
partir de les 7.30h fins a les 8.45 a la mateixa sortida.

2. Un cop fet el pagament, caldrà enviar la butlleta d’in-

nivell positiu acumulat. Discorre per terreny rodador

tècnic.

porti no podrà optar a cap tipus d’obsequi.

4. Les inscripcions anticipades restaran obertes fins al dia
10-09-10.

5. L’organització declina tota responsabilitat en quant a
perjudicis que la prova pogués ocasionar al participant
i a terceres persones.
6. En cas d’abandonament cal comunicar-ho al control
més proper.
7. La marxa està oberta a majors de 16 anys amb la llicència federativa catalana. En cas de no disposar d’ella,
se’n tramitarà una vàlida per aquest dia.
8. En cas de ser menor d’edat, cal portar per escrit el con-

• Avituallaments líquids i sòlids en ruta.

Inscripció el mateix dia de la prova:

• Cronometratge de temps de ruta.

1. Inscripcions des de les 7.30 fins a 8.30h.

• Serveis de dutxes al finalitzar la prova.

2. El preu de la inscripció el mateix dia de la prova serà

9. L’organització es reserva el dret de modificar o decidir

• “Llangunissada” al finalitzar la prova.

de 17€ per als federats (+8 € per als no federats en

davant de qualsevol imprevist que no s’hagi contemplat

• Bossa amb obsequis.

concepte d’assegurança).

en el reglament.

• Samarreta tècnica per a tots els participants.

IMPORTANT:

• Originals trofeus de la terra per als primers classifi-

• La prova quedarà limitada a un màxim de 250 partici-

cats de cada ruta.
Més informació a:

pants.

• És obligatori presentar la llicència federativa per

http://clubciclismearbeca.blogspot.com

recollir el dorsal (qui en disposi) i el resguard bancari

o al s telèfons 636 90 27 30/629 36 34 58

(qui hagi formalitzat la inscripció anticipada).

sentiment i la signatura dels pares o tutors legals.

10. Tots els participants hauran de complir les normes de
la Llei de Seguretat Vial. L’organització informa que el
recorregut de la prova no està tancat al trànsit.
11. Es prega respecte per l’entorn.
12. El ciclista pel sol fet de participar en aquesta prova
accepta aquest reglament.

