AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A LA
X CRONOESCALADA BTT A PUIGVENTÓS

En/Na ____________________________________________________________________
amb DNI núm ______________________________________________________________
pare/mare o tutor/a legal del nen/a ______________________________________________
autoritzo a al meu fill/a a participar a la cursa en bicicleta que es realitza el proper diumenge
6 de maig de 2018. Tanmateix accepto el reglament de la prova que es descriu a
continuació:
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Cursa oberta a tothom qui accepti el present reglament.
La cursa serà cronometrada amb dos sistemes: xip i foto cèl·lula.
El recorregut estarà degudament senyalitzat i no apareixerà a les classificacions qui
no passi pels controls de pas establerts.
La distància a recórrer serà de 6,2 km en BTT, amb sortida a l’Escola Daina Isard
(Olesa de Montserrat) i arribada a Can Puigventós. El desnivell positiu són
aproximadament 300 metres.
La sortida es realitzarà de forma esglaonada en intervals de 30 segons entre
corredor icorredor. El primer corredor sortirà a les 9:30h.
Hi haurà trofeus als tres primers classificats de la general masculina i femenina.
Hi haurà trofeus als primers classificats de les següents categories: · Sub 23 (menors
de 23anys) · Sènior (de 23 a 39 anys) · Veterà 1 (de 40 a 49 anys) · Veterà 2 (50
anys a 59 anys) · Veterà 3 (60 anys o més) · Bicicletes elèctriques (e-MTB) . Els
guanyadors absoluts no repetiran trofeu.
Hi haurà trofeus per a equips de tres participants. Podeu registrar els vostres equips
escrivint a: cronoescalada@daina-isard.cat (nom i cognom dels 3 components + nom
de l’Equip)
Les categories es fan en funció de l’edat que es té el dia de la prova.
El menors de 18 anys necessiten una autorització signada pels pares o tutors legals
que se’ls facilitarà des de l’organització un cop hagin efectuat la inscripció.
Si per causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin
la celebració de la cursa, l’AEEDI no retornarà l’import de les inscripcions, però
lliurarà als participants la samarreta de regal.
Tot el que s’escaigui fora del present reglament queda sota la decisió de
l’organització.

I als efectes oportuns, signo la present,
Olesa de Montserrat, _____ de _______________ de 2018.
Organització Cronoescalada a Puigventós; Olesa de Montserrat

