Sant Vicenç de Montalt
CENTRE DE COMPETICIÓ y PARQUING
Situat a la Plana de l'Andreu - Carrer del Rocà
Trobareu senyals indicatives des de la carretera BV-5031

Diumenge 10 de març
PROGRAMA
09:00 h

Obertura centre de competició
Recollida de Dorsals
Noves inscripcions
10:00 h Primeres Sortides
12:00 h Inici Correxic
Úlltimes sortides
14:00 h Tancament de Meta

MAPA
Realitzat a finals del 2017, aquest mapa es va utilitzar per celebració de la primera prova
puntuable per Copa Catalana a la temporada 2018.
Cartografiat per Santi Guillen amb base topogràfica Lidar ICC a escala 1:10000 i simbologia
ISOM 2017.
Per aquesta prova, el mapa s'ha ampliat a escala 1:7500 encara que per facilitar la lectura
hem mantigut l'escala de la simbologia a 1:10000.
El mapa s'ha completat amb descripcions de control ISCD 2018.

TERRENY
Bosc típic mediterrani amb diferents graus de penetrabilitat. Zones localitzades amb gran
número de roques i pedres. La pràctica habitual de BTT a la zona, ha format una xarxa
significativa de camins.
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Com ? o de quina manera es pot participar a cada circuit ?
C1

només es pot INDIVIDUAL

C2

només es pot INDIVIDUAL

C3

es pot... INDIVIDUAL i en PARELLA

C4

es pot... INDIVIDUAL, en PARELLA i formant GRUP

C5

es pot... INDIVIDUAL, en PARELLA i formant GRUP

Parelles i Grups
Encara que totes les inscripcions es faran de manera individual, es pot participar també en
parella i en grup en els circuits tal com s’indica en el quadre anterior.
Recomanació circuit/categoria
Tot i que tothom pot participar en el circuit que li convingui i que no hi ha vinculació
circuit/categoria, l’organització recomana la següent relació atenent a la categoria que feu
a copa catalana
C1

H21E - D21E - H35 - H20 - D20 - H21 A

C2

D35 - H40 - H45 - D21A - H50 - HD18

C3

D40 - D45 - D50 - HD55 - HD60 -HD16

C4

HD14 - HD12

C5

HD10

SORTIDES
No n’hi haurà assignació prèvia d’ hores de sortida. Des de les 10:00 h fins les 12:00 h, els
corredors podran anar sortint pel sistema de fita Start en el moment que considerin,
sempre respectant l’espai de temps entre corredors, el qual estarà gestionat pel
responsable de sortides.
Tria i RESERVA la teva HORA DE SORTIDA !
Tothom que vulgui podrà triar i reservar la seva hora de sortida prèviament al dia de la
cursa. Aquesta reserva, es podrà fer en el moment de la inscripció seleccionant l’opció
“Reservar Hora”. Aquesta opció et portarà a un formulari que t’informarà per a què puguis
triar entre les hores disponibles que van quedant.
En el cas que tinguis pensat de córrer en parella o grup, només caldrà que un component
sol·liciti la reserva; la resta de components d’aquesta parella o grup sortiran junts i a la
mateixa hora reservada pel company.
SPORT IDENT
Es farà servir l’Sport Ident com a sistema de control i cronometratge de la cursa.
Indiqueu el vostre número de pinça en el formulari d’ inscripció a l’apartat “sport ident”
Lloguer Sport Ident: Per als que no disposeu de pinça, teniu la possibilitat de llogar-la. El
preu del lloguer serà de 3 euros. Per demanar aquest lloguer hauràs d’indicar-lo al formulari
d’incripció seleccionant l’opció que indica que “ no tens SportIdent “ i se t’asignarà una,
que podràs recollir en recepció el mateix dia de la cursa.

CORREXIC
Tots els pares que ho desitgeu, podreu disposar d’un Correxic per als més petits. Com
sempre, serà gratuit però per a les nostres previsions, us agrairiem que si esteu interessats
ens ho feu saber en el formulari de la inscripció a l’apartat “Correxic”.

PREUS
Preus (€) inscripcions fins el dia 6 de març

FEDERATS

NO FEDERATS

a partir de 21 anys

reducció preu
fins a 20 anys

a partir de 21 anys

reducció preu
fins a 20 anys

Pack Familiar
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10
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14

-----

----
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10

5
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----

C3

10

5

14

9

----

C4

8

4

11

6

----

C5

8

4

11

6

18

- Preus fins el dia 6 de març, data a partir de la qual les inscripcions quedaran
tancades.
- Les noves inscripcions s’hauran de fer ja el mateix dia de la cursa: en aquest cas, els
circuits C1, C2 i C3, tindran un increment de 3 euros.
- Els preus per als No Federats ja inclouen el cost de l’assegurança.
- En els circuits C1 i C2, NO es poden inscriure menors (-21 NO FEDERATS), i SI, es
podran inscriure’s el ( -21 FEDERATS ), encara que els -14 anys necessitaran
autorització paterna per a fer-ho.
PACK FAMILIAR
Nova modalitat de pagament per families, que poden formar un grup de fins a 5
components amb un màxim de 2 adults.
El preu total pel grup serà de 18 euros i inclou... 5 mapes, 5 dorsals, sport Ident i
l’assegurança per tots els components.
Els grups formats per aquesta modalitat, participaran en el Circuit %.
Menors de 21 anys
- Hem ampliat l’edat per a l’aplicació de reducció de preu. Abans era fins a 18 anys, a
partir d’ara serà fins a 20 anys (inclosos).

