III CURSA DES TRO 2021
Festes de Santa Bàrbara a Vilafranca de
Bonany
CURSA INCLOSA EN LA LLIGA DES "PLA NO ES PLA"

En acabar rifa amb obsequis amb el número de dorsal
Pàgina de facebook : www.instagram.com/sevilafranca/

REGLAMENT
ENTITAT ORGANITZADORA
Societat Esportiva Vilafranca i Ajuntament de Vilafranca de Bonany.

LLOC I DATA DE LA PROVA
•

Recorregut urbà i interurbà amb trams de pista forestal i asfaltats de
14.3 km i 313m de desnivell positiu,

•

Recorregut urbà i interurbà amb trams de pista forestal i asfaltats de 8
km i 90m de desnivell positiu dia 8 de desembre de 2021.

SORTIDA
•

Sortida Conjunta a sa plaça Major a les 10h

ARRIBADA
Plaça Major, hora màxima d'arribada a meta a les 12:00h

AVITUALLAMENTS

Aigua en el punts kilomètrics 4 (Son Ramon), 8 (Hortella) i línea de
meta.

INSCRIPCIONS
S’aceptaran inscripcions de dia 7 de novembre fins dimarts 7 de
desembre de 2021 a les 12:00. Les inscripcions es podran fer a
través de la plana web www.elitechip.net
I el mateix dia a la plaça major fins a les 9h
L'edat mínima d'inscripció serà de 14 anys. Important de 14 a 17 anys
un major ha de signar una autorització.

PREUS
•

10 € fins divendres 3 de desembre de 2021

•

12 € el mateix dia a la plaça major

Als preus estipulats, cal afegir l'import corresponent al xip recicable o
compra del xip.
. Es podra anular i se retornaran l’import de la inscripció fins dia fins a
les 12h de dia 3 de desembre de 2021

ENTREGA DE DORSALS
Els dorsals s'entregaran el mateix dia de la prova a la Plaça Major, de
les 8 fins a les 9:30 h.

CATEGORIES
•

LOCALS Masculí, Femení

•

ABSOLUTA

(3

primers

general), Masculí, Femení

atletes

de

la

classificació

CLASSIFICACIONS DE LA PROVA
Es realitzaran per ÉliteChip
Entrega de trofeus a les 11:30h

SERVEIS AL CORREDOR
•

WC a la plaça major.

•

Guarda-roba a la sortida/arribada. La retirada es farà amb el
número de dorsal.

•

Avituallament en els punts kilomètrics 4, 8 i meta.

•

Líquids i sòlids en meta.

•

Servei d’ambulància.

•

L'inscripció a la cursa exonera de qualsevol responsabilitat de
contagi per covid a la organització.

CONTROL DE LA PROVA
Es realitzarà mitjançant sistema ChampionsChip per ÉliteChip

