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REGLAMENT

!
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Marxa en bicicleta tot terreny no competitiva.
Hi pot participar qualsevol persona major de 14 anys.
Els abandonaments s’hauran de comunicar a
l’organització.
El circuit és obert al tràfic de vehicles.
És obligatori l’ús del casc protector.
Cal respectar la natura i no tirar-hi deixalles.
Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament.
La marxa es regeix per la normativa de marxes BTT de
la Federació Catalana de Ciclisme
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Durant la marxa, al km 25 s’escollirà entre els dos
circuits:
Circuit de 29km (700m desnivell): d’1h 45 minuts a 3h.
Circuit dur amb 6 kms de senders aptes per tothom.
Passem pels senders del bosquet, els tres trams i Cal
Tatet.
Avituallaments als kms 15 i 30.
A les 10:45h es tancarà el circuit llarg. Els participants
que tot i així, vulguin continuar pel llarg, podran fer-ho
retirant-los-hi el dorsal i assumint ells mateixos la total
responsabilitat sobre qualsevol incident/accident.
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HORARIS

!

De 7:30h. a 8:30h. Inscripcions i recollida de dorsals.
A les 9h. Sortida de la marxa.
A les 13:30h. Tancament del control d’arribada.
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CIRCUIT CURT

INSCRIPCIONS

Inscripció anticipada fins el !15 de juny: 17€ federats.
Els no federats 17€ + 2,50€ en concepte d’assegurança.
El mateix dia: 25€ federats. I 25€ + 2,50€ els no federats.
Preinscripció i pagament anticipat a:

www.bttvalldelcorb.cat
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CIRCUIT LLARG

!
Circuit de 45 km (1300m desnivell): de 2h a 4h.
Circuit molt dur amb 13 kms de senders. Es baixen
també els senders de belljoch i les mates
Avituallaments als kms 15, 33 i 45.
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SERVEIS

!

Esmorzar amb entrepans o botifarra al final de la
prova.
Dos avituallaments en ruta.
Assistència mèdica i ambulància
Assegurança de responsabilitat civil.
Servei de dutxes.
Piscina municipal gratuïta oberta des del matí per als
participants i els seus acompanyants.
Regal commemoratiu per a tots els participants.
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+ INFORMACIÓ

!
www.bttvalldelcorb.cat
info@bttvalldelcorb.cat

UNIÓ ESPORTIVA VALLFOGONA

14ª marxa BTT

Vall del Corb
Memorial Johan
Cruyff
17 de juny de 2018
Vallfogona de Riucorb

"

(Tarragona)

