
 

REGLAMENT RESISTENCIA 
LLORENCINA DE BTT 
Article 1. 
Els participants a la RESISTENCIA LLORENCINA DE BTT 
tenen l’obligació de conèixer i acceptar aquest reglament. 
Article 2. 
La Unió cicloturista Sant Llorenç des Cardassar i l’Ajuntament de Sant Llorenç 
organitzen la Resistència Llorencina de btt, diumenge 9 de setembre a les 
10:00h a Sant Llorenç des Cardassar («Es Garrigó») sota l'autorització de la 
Federació de Ciclisme de les Illes Balears. 
Es tracte d'una cursa de BTT de caire popular per parelles o individual, que 
consisteix en donar el nombre màxim de voltes al recorregut durant un temps de 
tres hores. 
Article 3. 
L’organització podrà demanar el DNI a qualsevol participant per verificar la 
seva edat i identitat. 
Article 4. 
Normativa bàsica: 
- Només són aptes per participar bicicletes de BTT. 
- És obligatori utilitzar casc. 
- És obligatori respectar els rivals. 
- Prohibit llançar envoltoris de gels, barretes energètiques o similars sota sanció 
immediata d’expulsió de la carrera. 
- Els dos integrants de la parella han de creuar el punt de cronometratge 
establert amb una diferència màxima de 10 segons a cada volta. 
- En cas de retirada ho han de comunicar a la taula de control. 
- Els equips hauran de facilitar els avançaments, especialment quan siguin 
doblats. 
Article 5. 
El recorregut està publicat a la web de la federació de ciclisme i a la web 
d'elitechip.   
Article 6. 
Els organitzadors es comprometen a senyalitzar correctament el recorregut i 
vetllar per garantir la seguretat dels participants. 
Article 7. 
Els organitzadors disposaran de la infraestructura i voluntaris 
necessaris pel correcte desenvolupament de la prova. 
Article 8. 
Les inscripcions són a elitechip. 



Cada membre de l’equip ha de portar el xip i dorsal corresponents. 
La recollida de dorsals es podrà fer efectiva el dia de la cursa de 8:30h a 9:30 
hores. 
Article 9. 
Preus de la inscripció: 
- 40€ per parella. 
- 20€ participant individual. 
- Afegir 5€ per participant NO federat a la FCIB. 
- Es podrà demanar la llicència federativa als participants federats. 
Article 10. 
Drets d’inscripció: 
- Participació a l’esdeveniment. 
- Dorsals de la prova. 
- Obsequi assegurat pels participants (inscrits fins 31/8/2018). 
- Avituallament durant la prova. 
- Refrigeri després de la prova. 
- Assegurança de responsabilitat civil. 
- Assegurança d'accident. 
- Jutges de la prova. 
- Servei d'ambulància. 
Article 11. 
L’edat mínima per participar és la categoria júnior de la federació de ciclisme. 
Els participants d'aquesta edat han d'estar federats per la FCIB (es podrà 
demanar la llicència). 
Les inscripcions són personals i intransferibles, excepte causa justificada 
comunicada prèviament a l’organització. 
Article 12. 
Categories: 
-equip masculí 
-equip femení 
-equip mixte 
-equip local 
-individual masculí 
-individual femení 
Article 13. 
L’organització exigirà la presència dels vencedors de la prova en els actes 
protocol·laris. En cas de no presentar-se el vencedor perdrà el seu premi i/o 
trofeu. 
Hi haurà trofeus per els 3 primers de cada categoria 

Article 14. 
El cronometratge de la prova el durà a terme elitechip. 
Article 15.   



La prova serà controlada per voluntaris. No respectar les 
seves indicacions serà motiu de sanció o desqualificació. 
Normativa bàsica: 
•La sortida serà conjunta entre tots els participants dels equips. Els participants 
individuals sortiran 2min. després dels equips. 
•Serà obligatori portar casc reglamentari. 
•Els equips han d'anar sempre junts durant la prova, màxim 10 segons entre ells 
en el punt de control. 
Article 16. 
Els organizadors habilitaran un espai de zona tècnica i 
avituallament. L’assistència mecànica només es pot dur a terme dintre d’aquesta 
zona. 
Article 17. 
Els participants autoritzen  a l’organització a la utilització de la seva imatge en 
fotografies o vídeos corresponents a l’esdeveniment. 
Article 18. 
La inscripció a la prova implica l’acceptació per part dels 
participants del present reglament i la renúncia a la reclamació contra els 
organitzadors, col·laboradors, patrocinadors i els seus respectius representants 
legals, derivats dels danys que es poguessin derivar de la seva participació a la 
Resistència llorencina de btt. 
Article 19. 
El participant inscrit reconeix que és apte físicament per a participar a la prova. 
Article 20. 
L'organització de la prova es reserva el dret de modificar el recorregut o 
suspendre la mateixa en cas d'inclemències meteorològiques. 
 
 
 


