
 

 

 

 

 

 

Tècnica lliureTècnica lliureTècnica lliureTècnica lliure    

Sortida individual cada Sortida individual cada Sortida individual cada Sortida individual cada 30303030    segonssegonssegonssegons    

Hi haurà penalització Hi haurà penalització Hi haurà penalització Hi haurà penalització de 5de 5de 5de 5’’’’’’’’en les zones no efectuades correctamenten les zones no efectuades correctamenten les zones no efectuades correctamenten les zones no efectuades correctament    o de 20o de 20o de 20o de 20’’’’’’’’    si es salta la zonasi es salta la zonasi es salta la zonasi es salta la zona    

Les inscripcions es realitzaran a través del webLes inscripcions es realitzaran a través del webLes inscripcions es realitzaran a través del webLes inscripcions es realitzaran a través del web:  :  :  :  http://www.topcrono.nethttp://www.topcrono.nethttp://www.topcrono.nethttp://www.topcrono.net    

Les inscripcions es tancaran el diLes inscripcions es tancaran el diLes inscripcions es tancaran el diLes inscripcions es tancaran el dijousjousjousjous    28282828    de de de de gener a les 24hgener a les 24hgener a les 24hgener a les 24h....    

El preu serà de El preu serà de El preu serà de El preu serà de 6666€€€€    (si ha de fer llicència 18€)(si ha de fer llicència 18€)(si ha de fer llicència 18€)(si ha de fer llicència 18€)    

DDDDiiiivendresvendresvendresvendres    : : : : de 15hde 15hde 15hde 15h00000000    a 17ha 17ha 17ha 17h00000000        ----    reconeixementreconeixementreconeixementreconeixement    del circuitdel circuitdel circuitdel circuit    

DDDDissabte:issabte:issabte:issabte:                de de de de 8h00 a 9h00 8h00 a 9h00 8h00 a 9h00 8h00 a 9h00     ----    Recollida de dorsals al xalet de l’organització a la RabassaRecollida de dorsals al xalet de l’organització a la RabassaRecollida de dorsals al xalet de l’organització a la RabassaRecollida de dorsals al xalet de l’organització a la Rabassa    

9h00 9h00 9h00 9h00             ----    Reunió tècnica Reunió tècnica Reunió tècnica Reunió tècnica de la cursa de la cursa de la cursa de la cursa amb eamb eamb eamb els entrenadorsls entrenadorsls entrenadorsls entrenadors    

9999hhhh30 a 10h5530 a 10h5530 a 10h5530 a 10h55        ----    reconeixement dereconeixement dereconeixement dereconeixement del circuitl circuitl circuitl circuit    

11h0011h0011h0011h00            ----    Sortida del primer corredorSortida del primer corredorSortida del primer corredorSortida del primer corredor    

                    (l(l(l(l’’’’ordre de sortida es farà per ordre de sortida es farà per ordre de sortida es farà per ordre de sortida es farà per categoriescategoriescategoriescategories    de juniors a infantils)de juniors a infantils)de juniors a infantils)de juniors a infantils)    

13h13h13h13h33330000                    ----    Lliurament de premisLliurament de premisLliurament de premisLliurament de premis    

Podràn participar les categories d’INFANTILS a JUNIORSPodràn participar les categories d’INFANTILS a JUNIORSPodràn participar les categories d’INFANTILS a JUNIORSPodràn participar les categories d’INFANTILS a JUNIORS    

Juniors Juniors Juniors Juniors 2 voltes al circuit2 voltes al circuit2 voltes al circuit2 voltes al circuit    ––––    la la la la resta de categories 1 voltaresta de categories 1 voltaresta de categories 1 voltaresta de categories 1 volta    

L’organització declina tota responsabilitat enfront als pL’organització declina tota responsabilitat enfront als pL’organització declina tota responsabilitat enfront als pL’organització declina tota responsabilitat enfront als participants, espectadors i tercers. Així mateix, es articipants, espectadors i tercers. Així mateix, es articipants, espectadors i tercers. Així mateix, es articipants, espectadors i tercers. Així mateix, es 

reserva el dret de modificar aquest reglament, recorregut i puntuacions, o bé l’anul.lació de la prova es cas reserva el dret de modificar aquest reglament, recorregut i puntuacions, o bé l’anul.lació de la prova es cas reserva el dret de modificar aquest reglament, recorregut i puntuacions, o bé l’anul.lació de la prova es cas reserva el dret de modificar aquest reglament, recorregut i puntuacions, o bé l’anul.lació de la prova es cas 

de força major.de força major.de força major.de força major.    


