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Recordeu que cal estar registrat a la web per utilitzar el sistema d'inscripció. Registrar

Transcripció del reglament:

1.
El Duatló és una cursa de caràcter esportiu, amb una finalitat eminentment lúdica,
oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància com el reglament i, que combina dues
practiques esportives: la bicicleta tot terreny (BTT) i la carrera a peu.
2.
La cursa discorre per carrers urbans i camins rurals que en alguns trams no estaran
tancats al trànsit, en aquests casos, caldrà respectar les normes de circulació.
3.
La distancia del Duatló popular, serà de 3.5 Km. atlètics i 6,5 Km. de BTT.
Imprescindible fer tot el recorregut marcat i les dues proves per optar al pòdium.
4.
El Duatló tindrà 6,5 Km. atlètics, 22 Km. de BTT i 3,5 Km. atlètics. El temps emprat des
de la sortida fins l'arribada serà com a màxim de 2:15 h. i serà el que comptarà en la
classificació final.
5.
La cursa es realitzarà a les 10:30 h. del diumenge 23 de gener de 2011 (D)
6.
Cada participant aportarà l'equipament individual necessari, és a dir, bicicleta tot
terreny, casc guants... No hi haurà assistència tècnica
7.
A el Duatló hi haurà controls de pas amb chip, no especificats als participants.
8.
En cas de baixa voluntària de participació en la prova, no es retornaran els diners de la
inscripció.
9.
El dorsal s'ha de col·locar en un lloc visible frontalment.
10.
El lliurament de premis es farà a partir de les 13 hores.
Duatló popular, hi haurà trofeus als 3 primers classificats en varies categories fins els
14 anys (nascuts al 1997).
Duatló, trofeus i premis en efectiu per als 3 primers classificats masculins i femenins:
1r classificat: 150€, 2n classificat 120€, 3r classificat 80€. I altres trofeus a criteri de
l'organització.
L'organitzador no es responsabilitzarà dels accidents, danys o successos que puguin
rebre o causar els participants, tot i que procurarà evitar-los disposant d'un servei d'assistència
mèdica amb ambulància i cotxes escombra.
Obsequis: samarreta tècnica de la cursa (D), bossa obsequi i un esmorzar per a tots
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els participant que acabin la cursa. Hi haurà sorteig de material esportiu i altres sorpreses més.
Els menors de 16 anys amb permís patern o anar acompanyats d'un adult.
Hi haurà servei de vestuaris i dutxes.
Serà motiu de desqualificació, ambdós curses: no realitzar el recorregut íntegre marcat
per l'organització.
Pel sol fet d'inscriure's s'accepta aquest reglament. Tot el que no hi sigui especificat
queda sota decisió de l'organització que es reserva el dret de canviar el programa, si així ho
creu adient.

El preu de la inscripció és de 20,00€. inclou tot el que ofereix l'organització més El polo de
l'ACR
.

Penseu que les inscripcions es tancaran el dia 19 de gener de 2011 i que les places son
limitades a 350 participants.

La inscripció i el pagament es fan en aquesta web. Podeu accedir-hi, si esteu registrats,
clicant al link del lateral. Cal que empleneu tot el formulari. Podeu fer el registre a la web aqu&i
acute;

Descarregar triptic en format pdf
Com arribar:
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{phocamaps view=map|id=1}
De moment nomes tenim disponible el pagament amb el sistema PayPal. És un sistema
segur, fiable i fàcil de fer anar tant si ja teniu un compte obert com si no. Si us plau, seguiu tot
el proces fins al final, fins que torneu a la pàgina de confirmació.
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