
3 HORES DE RESISTÈNCIA BTT FESTA MAJOR – LA BISBAL D'EMPORDÀ 
11 D'AGOST 2018 

 

 

REGLAMENT 

 

 

1. La prova consisteix a fer el màxim nombre de voltes a un circuit d’uns 3 Km 

aproximadament, durant 3 hores. De manera individual, per parelles o en equips de 3. 

 

2. Els temps seran controlats per xip i les classificacions es donaran un cop finalitzada 

la prova. En la modalitat d’equips cal fer el canvi de relleu a la zona especificada per 

l'organització. El canvi de relleu es farà mitjançant contacte físic entre els corredors. 

 

3. Cada corredor ha de portar la seva bicicleta. Cada equip rebrà un dorsal per cada 

bicicleta, que caldrà fixar al manillar de forma visible. No està permès retallar ni 

doblegar els dorsals. L'organització disposarà de brides. 

 

4. El punt de sortida serà el dia 11 d'agost a les 18:00 a la zona del Puig de St Ramón, c/ 

Dels Països Catalans S/N. 

 

5. La sortida és a l’estil “Le Mans”: un membre de l’equip subjecta la bici mentre l’altre 

corre a peu una breu distància abans d’enfilar-s’hi i sortir ràpidament. 

 

6. Cada equip que ho vulgui, disposarà d’un box, que s’assignarà per ordre d’inscripció. 

Els dorsals (2 o 3 per equip, 1 per a cada bicicleta) s’assignaran amb el mateix criteri. 

 

7. És obligatori l’ús del casc durant tota la prova. 

 

8. No es pot circular en cap cas en sentit contrari al llarg del circuit. Si punxeu, heu 

d’acabar de fer la volta. 

 

9. La recollida de dorsals i xips s’efectuarà el mateix dia de la prova, a la zona de 

sortida del circuit, des de les 15.30 fins a les 17:15 hores. Posteriorment, ja no es 

lliuraran ni dorsals ni xips. 

 

10. Les Categories són: 

Individual: Masculí, femení i E-bikes* 

Parelles: Masculí, mixt, femení, i E-bikes* 

Equip de 3: Masculí, Femení, Mixt i E-bikes* 

 

10.1 Premis: 

Hi haurà premis pels primers classificats de cada categoría. 



*Les E-bikes no constaràn a la classificació general, però hi haurà premi pel primer en 

completar les 3 hores. 

 

11. Hi haurà avituallament, samarreta, entrepà i beguda per a tots els participants. 

També hi haurà servei de dutxes al pavelló esportiu municipal, i servei de bar. 

 

12. El preu de la inscripció per participant és de 20 €; data límit per inscriure’s fins al 7 

d'agost. Qui no disposi de llicència federativa ciclista, haurà de pagar +5 € per 

l'assegurança d'un dia. 

 

13. Les inscripcions s’han de fer per http://www.tictaccrono.com/ 

 

14. Pel sol fet de participar, la persona inscrita autoritza el CC LA BISBAL a publicar les 

dades personals dels participants en la classificació de la prova i les fotos que se’n facin 

durant la cursa a la seva pàgina web. 

 

15. La participació en la cursa comporta l’acceptació del reglament. 

 

ANNEX NOVA CATEGORIA E-BIKES 
 
1. Només admeses bicis elèctriques "Pedelec", bicis amb ajuda al pedaleig fins a 25 

km/h.  

http://www.tictaccrono.com/

