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2 Hores d’activitat BTT 

BikeBurriac  

CATEGORIES 
 

Individual (masculina i femenina). 

Parelles (masculines, femenines i mixtes). 

 

DATA 
  

20 Gener de 2019 de 10:00h a 12:00h.  

 

UBICACIÓ 

  
Alberg Torre Ametller, Camí de Santa Elena nº 34  08349 Cabrera de Mar, Barcelona 

 

CIRCUIT 
 

Recorregut de 3,5 km amb 100 metres de desnivell. 

 

HORARIS 
  

08:00 Accés a boxes. 

08:30 Entrega de dorsals . 

09.00 Reconeixement del recorregut. 

09:30 Fi d’entrega de dorsals. 

09:45 Tancament del recorregut. 

09:50 Crida dels corredors a la línia de sortida. 

10:00 Inici de les 2 Hores d’activitat de BTT. 

12:00 Fi 2 Hores d’activitat de BTT. 

12:30 Sorteig d’obsequis. 

13.00 Final de tots els actes. 

 

BOXES 
  

L’espai assignat a cada box serà de 2x2 metres. L’assignació es farà per ordre d’inscripció.  

Qualsevol dubte, enviar mail a bikeburriac@gmail.com. 

Data límit de sol·licitud: Divendres 18 de Gener de 2019 
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REGLAMENT 
 

1.La prova consisteix a fer voltes a un recorregut d’uns 3,5 Km aproximadament, durant dues 

hores de manera individual o bé per parelles. 
 

2.Els temps seran controlats amb xip. En la modalitat de parelles cal fer el canvi de relleu a la 

zona especificada per l'organització.  
   El canvi de relleu es farà mitjançant l’intercanvi de la pulsera que es facilitarà en el 

   moment de la recollida de dorsals. Tots els corredors que estiguin dins del circuit hauran  

   de portar la pulsera de forma visible, de no ser així seràn penalitzats amb –5 voltes. 

 

3. Cada corredor ha de portar la seva bicicleta. Cada parella rep dos dorsals, que caldrà 

    fixar al manillar de la bicicleta de forma visible.  

    No està permès retallar ni doblegar els dorsals. L'organització disposarà de brides. 

 

4. El punt de sortida serà el dia 20 Gener a les 10.00h a l’alberg de la Torre Ametller de  

    Santa Elena d’Agell (Cabrera de Mar). 

 

5. La sortida serà a l’estil “Le Mans” amb alguna petita variant sorpresa i “cabrona”. 

 

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

    dorsals (2 per equip, 1 per a cada bicicleta) s’assignaràn 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 del recorregut. Si punxeu, o patiu una 

    averia heu d’acabar de fer volta sencera fins la zona de boxes.  

 

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

    Torre Amentller desde les 08:30 fins a les 09:30 hores. Posteriorment, ja no es lliuraran    

    més dorsals. Cal portar el DNI o carnet de la federació per recollir el dorsal. 

 

10. Les categories són: Individual masculí, Individual femenina, Parelles masculines,   

     Parelles femenines i Parelles mixtes.  

 

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

 

12. El preu de l’inscripció per participant és de 20,00€ amb l’assegurança inclosa. Data limit 

      per inscriure’s serà fins al 18 de Gener. 

      En cas de no poder participar no es tornaran els diners, si que es podrà recollir l’obsequi. 

      Un cop els dorsals estiguin exhaurits, no s’admetran més inscripcions. 

 

13. Les inscripcions s’han de fer per vía online a través de qualsevol d’aquestes plataformes.  

https://tictaccrono.com/resistencia-bikeburriac 

http://bikeburriac.blogspot.com 

 

 

https://tictaccrono.com/resistencia-bikeburriac
http://bikeburriac.blogspot.com/
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14. Pel sol fet de participar, la persona inscrita autoritza al CC BikeBurriac a publicar  

      les dades personals dels participants per la taula de temps de la prova i de les fotos que  

      se’ls puguin fer, a la nostra pàgina web i Facebook / Blog. 

 

15. El màxim nombre de participants és de 120.  

 

16. En cap moment es podrà pasar de 20 km hora.  

 

17. L’activitat no es competitiva així que no i haurà ni pòdium ni trofeus.  

 

18. S´ha de ser respectuosos amb l’entorn, el medi ambient i tot el personal voluntari. 

 

19. En el moment de l’entrega dels dorsals s’us farà entrega del xip previa fiança de 10€ que  

      us seràn retornats en el moment en el que retorneu el xip un cop acabada la prova. 

     Només seràn vàlids els xips que ens proporciona l’empresa de cronometratge TicTac       

     Crono i qualsevol altre xip no serà acceptat per a poder dur a terme la prova. 

 

20.Alguns dels camins i boscos són privats i això vol dir que no s’hi podrà passar cap altre 

     dia. 

 

21. L’organització es reserva el dret de modificar o fins i tot suspendre la prova en cas de 

     força major, en aquest cas es donarà igualment l’obsequi i l’esmorzar, no es retornen els 

     diners. 

 

22. L’edat mínima per poder participar es de 16 anys. 

 

23. En cas s’accident, l’organització dona servei només fins a l’hospital més pròxim, 

      l’assistència sanitària serà coberta per la llicència BTT. L’organització declina tota la 

      responsabilitat dels possibles accidents físics/materials o altres perjudicis que la 

     participació pugui representar per els inscrits, ni dels que es puguin fer a tercers. Cada 

     participant haurà d’assumir la reponsabilitat dels seus actes. 

 

24. El fet de participar comporta l’acceptació del reglament i la renúncia a tots els drets 

     contra l’organització derivats dels danys que es puguin ocasionar durant la prova. 

     L’organització es reserva el dret d’excloure a qualsevol participant pel fet de no complir 

     el Reglament. 
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