
La prova consisteix a realitzar un recorregut sense marcar, orientant-se per
mitjà d’un llibret (road book), que el trobareu explicat de forma precisa amb
dibuixos gràfics, definicions escrites i amb quilometratge parcial i total.

RECORREGUTS:
Volta curta: Tindrà 20 km aproximadament, amb una dificultat tècnica mitjana
(trams complicats i d’altres més assequibles) que restarà a l’abast de tothom
que tingui una mínima preparació física i tècnica.

Volta llarga: Per ciclistes experimentats, amb un bon nivell físic i tècnic. El
recorregut serà d’uns 35 km aproximadament, amb un temps límit per com-
pletar-lo.

INSCRIPCIONS:
NOMÉS ANTICIPADES: Data límit  dia 19 de setembre. Ompliu la butlleta i
envieu-la per fax al número 972 87 75 23, adjuntant el comprovant de l’ingrés
bancari efectuat a la CAIXA DE SABADELL, al número de compte
2059 0862 05 0000192920

NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA

PREUS:
12 euros per participant.
En cas de no tenir llicència federativa de l’any 2007, s’haurà de pagar 4 euros
de suplement per l’assegurança d’un dia.

PROGRAMA:
Data: 23 de setembre de 2007
Lloc: Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
Horari: De 7.30 hores a 8.30 hores, lliurament de dorsals.
A partir de les 9 hores, inici del Road Book.

PREMIS:
1r, 2n i 3r classificats de cada recorregut.
Tots els participants tindran un val de descompte per a 2 persones per entrar
al CENTRE LÚDIC TERMAL MAGMA.

REGLAMENT:
- Els equips podran ser d’1 a 4 participants. En cas de córrer individualment s’ha de ser

major d’edat.
- A cada equip hi haurà com a mínim un participant major d’edat.
- Es lliurarà un llibre de ruta per participant.
- Els controls són secrets en ordre i situació; s’han de trobar per ordre del llibre de ruta

i s’ha d’arribar pel camí correcte.
- Per optar als premis de la classificació final és obligatori segellar tots els llibres de ruta

de l’equip en tots els controls i balises. La pèrdua d’algun dels llibres de ruta comportarà
la desclassificació.

- Els equips hauran d’arribar complets als controls i a l’arribada, i l’últim participant dóna
el temps a l’equip.

- Cada equip haurà de portar com a mínim 1 comptaquilòmetres.
- A partir de les 9.00 hores, es donarà la sortida als participants de la volta llarga en
intervals de 30 segons, tot seguit prendran la sortida els participants de la volta curta.
- El control de pas del quilòmetre 15 es tancarà a les 12.00 hores per als participants de

la volta llarga.
- Recomanem portar un suport per al llibre de ruta.
- És obligatori l’ús del casc.
- A les 14.00 hores  quedaran tancades les classificacions.  Tots els equips que arribin

més tard quedaran exclosos.
- Cal respectar el codi de circulació, ja que els camins no estaran tancats al trànsit.
- Respecteu la natura, no llenceu els fulls del llibret de ruta.
- L’organització no es fa responsable dels danys que els participants puguin ocasionar

a tercers. .
- Tots els participants rebran un detall commemoratiu i esmorzar a l’arribada.
- Recomanem que cada equip porti un telèfon mòbil.
- Qualsevol imprevist no contemplat en aquest reglament, restarà supeditat a la decisió

de l’entitat organitzadora.
- L’incumpliment d’aquest reglament comportarà l’exclusió de l’equip.

MOLT IMPORTANT:
L’ASSIGNACIÓ DE DORSALS ES FARÀ PER ORDRE D’INSCRIPCIÓ.

Telèfons d´informació:   David, 696 14 36 78   -  Joan, 619 20 52 00

El Club Ciclista Farners organitza el

3r ROAD BOOK en BTT
El Club Ciclista Farners organitza el

3r ROAD BOOK en BTT


