CLUB CICLISTA PRATDIP

L'ANJUBA

SI

NO

Club Ciclista Pratdip - L'Anjuba

Descarrega el track a la nostra pàgina web www.penyaanjuba.net

Circuit curt: 27 Km. Desnivell acumulat: 650 m. Alçada màxima: 421 m. Alçada mínima: 63 m.
Circuit llarg: 39 Km. Desnivell acumulat: 950 m. Alçada màxima: 421 m. Alçada mínima: 63 m.

Participació limitada a 300 corredors

Cal fer un ingrés de 18 € si estàs federat i de 23 € si no estàs federat als comptes :
CatalunyaCaixa 2013 3091 73 0210291551 o BBVA 0182 0250 28 0200303416
Enviar justificant del ingrés bancari i de la inscripció al fax : 977 56 62 10
Últim dia d’inscripció anticipada : divendres, 11 de juliol de 2014 a les 14:00 hores

NÚM. LLICÈNCIA / DNI...............................

CLUB................................................................. FEDERAT

POBLACIÓ........................................................ E-MAIL...............................................

ADREÇA........................................................................... CODI POSTAL...................

DATA NAIXEMENT ………………..TELÈFON………………………………………

NOM I COGNOMS ………………………………………..……………….…………

-

-

-

-

NORMATIVA VIII MARXA BTT DE PRATDIP
Es obligatori l’ús del casc.
El preu de la inscripció anticipada a la marxa és de 18 €, als que caldrà afegir 5 € mes en
concepte d’assegurança en el cas de participants no federats. També es pot pagar i fer la
inscripció abans de començar la marxa, en aquest cas el preu de la inscripció és de 22 € pels
federats i 27 € pels no federats.
És obligatòria la col·locació del dorsal al frontal de la bicicleta.
La inscripció dóna dret a la participació a la prova així com als avituallaments i regals
posteriors.
Hi haurà un aperitiu per a cada participant i un acompanyant.
Hi haurà un pernil per l’equip que entri més corredors a meta.
Els cotxes es deixaran a les zones senyalitzades per l’organització.
L’organització pot retirar el dorsal a la persona que no respecti l’entorn.
No es tornarà cap import de les inscripcions anticipades, en cas de no participar-hi.
Únicament serà retornat en cas que la causa de l’anul·lació sigui per responsabilitat de
l’organització.
L’organització es reserva el dret de modificar o canviar l’itinerari.
L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals propis o que el
participant pugui ocasionar a tercers abans, durant i després de la marxa. Així mateix el
participant es compromet a no exigir responsabilitat de cap mena a l’organització per aquest
fets.
L’edat mínima per participar a la prova són 16 anys
En cas de menors d’edat serà necessari aportar l’autorització que es trobarà a la taula de
l’organització.
El recorregut de la marxa es tracta d’un circuit controlat, però no tancat, obert a la circulació,
tant de persones com de vehicles. Tingueu precaució.
El fet de participar implica l’acceptació i compliment del present reglament, tot el que no està
especificat a la normativa queda sota la decisió de l’organització.
L’horari de tancament del circuit llarg serà a les 11:15 hores.

INSCRIPCIONS
Pots escollir la modalitat que millor s’adapti a les teves necessitats :
Via web, mitjançant la central d’inscripcions www.bicinscripcions.cat i pagament amb
targeta de crèdit.
Ingrés bancari i tramesa per fax. És necessari portar el full d’inscripció i l’ingrés bancari
per recollir el dorsal.

Últim dia d’inscripció anticipada : divendres, 11 de juliol de 2014
Telf. Informació cursa 977 566 388 - 636 346 896 - 659909895
Participació limitada a 300 corredors
LES INSCRIPCIONS FETES ABANS DEL DIMECRES 9 DE JULIOL,
TINDRAN EL DORSAL PERSONALITZAT

Horaris i serveis : Pavelló poliesportiu de Pratdip.
Recollida de dorsals el mateix dia de la marxa de 07:00 a 08:30.
Horari de sortida 09:00

COL·LABORADORS/PATROCINADORS:
Cooperativa Agrícola de Pratdip
Infrusec
Bar del Casal
Cafe Marcilla D.E Master Blenders 1753
Aigua Fontdalt
Fruites Cambrils
Esports Florèncio
Placosa
Hotel Mas Mariassa
Restaurant La Cuina d’en Carles
Bar “La Piscina”
Esports Mañé
Casa Pià - Nutrisport
Recuperat-ion Sport
Bar Tatiana
CDC-Castelli
Gueba Sport
Berria Bike
Fruites Cambrils
Naraoptics
Bici Esport JO-CAR

