club
b natació
ó banyole
es
Passeig
g Antoni Gaudí, 3 –Apartat 28 – 178
820 Banyoles (Girrona)
Tel. 972
2 57 08 59 – Fax 972
9 57 50 17
e-mail: cnbanyoles@cnb
banyoles.cat

REGLAME
ENT 23ª MIT
TJA MARA
ATÓ DEL PLA DE L’ES
STANY

Art. 1,-

La distancia
d
de la cursa és
é de 21,097
7,- Km (cerrtificada oficialment per la Federacció
Cata
alana d’Atletisme), i es portarà
p
a term
me el diume
enge 5 de m
març del 201
17. En cas de
d
celeb
brar-se eleccions al Parrlament el mateix
m
dia, la
a prova es posposaria pel diumeng
ge
segü
üent manteniint-se la insccripció feta.

Art. 2,2

El re
ecorregut tra
anscorre pelss municipis de Banyoles, Porqueress i Camós, amb sortida
a i
arrib
bada al Passe
eig Antoni Gaudí (davantt les instal·la
acions del Clu
ub Natació Banyoles).
B

Art. 3,3

Hi haurà servei d’avituallament als quilò
òmetres, 6,5
5, 12 i 17 de
e cursa, apro
oximadamen
nt.
Tots els participa
ants tindran un
u entrepà de botifarra a l’arribada.

Art. 4,4

Cate
egories de la prova:
Júnio
ors
Prom
meses ......
Sèniors ..........
Vete
erans A ....
Vete
erans B mascc.
Vete
erans B fem.
Vete
erans C mascc.
Minu
usvàlids

Art. 5,5

Nascuts del
d 1998 al 1999
Nascuts del
d 1995al 19
997
Nascuts del
d 1994 i anteriors
De 35 a 44
4 anys
De 45 a 54
5 anys
De 45 anyys en endava
ant
De 55 anyys en endava
ant

Trofe
eus exclusiuss dissenyatss expressame
ent per aque
esta edició, q
que es lliurara
an a:

5 prim
mers de la ge
eneral mascu
ulina
5 prim
meres de la general
g
feme
enina

3 primers masculí de lla comarca
3 primeress femenines de la comarrca.

ELS TROFEUS SÓN ACUM
MULATIUS. S’atorgaran segons les dades disp
ponibles en el
formulari d’inscripció.
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Art.6,,-

Aque
esta cursa es
e regeix pe
el reglamentt oficial de la
l comissió de curses de
d fons de la
Fede
eració Catala
ana d'Atletism
me.

Art. 7,7

Tots els inscrits se’ls hi proporcionarà una
u
assegurrança individualitzada d’a
accidents qu
ue
està inclosa en el
e preu de la inscripció.

Art. 8,8

La so
ortida i l’arrib
bada estan situades
s
a Ba
anyoles, al pa
asseig Anton
ni Gaudí.

Art. 9,9

L’ho
ora de sortid
da és a les 9:30h
9
del ma
atí.

Art. 10,-

El co
ontrol d’arriba
ada es tanca
arà dues hore
es i mitja dessprès d’have
er començat la prova.

Art. 11,-

Els drets
d
d’inscripció de la prrova són:
Amb
b obsequi ......................18,00,-€
Sens
se obsequi...................1
12,00,-€
A PA
ARTIR DEL
L DILLUNS 27-2-17 A LES
L
00:00h LES INSCR
RIPCIONS TINDRAN
T
U
UN
REC
CÀRREG DE
E 3€

Art. 12,-

Les inscripcions es podran re
ealitzar mitjançant:
a) A través d’in
nternet a les següents ad
dreces: www
w.cnbanyole
es.cat
b) Als
A següentss punts d’insccripció:
Girona....
Esports
s Parra (Migd
dia, 1)
Girona....
Esports
s Bikila (Ron
nda Ferran Puig,
P
10)

Art. 13,-

Les inscripcions es tancaran:
a) A través d'intternet i a less oficines del Club, el dijo
ous 02/03/17
7 a les 20:00
0h
b) Als
A punts d’in
nscripció de Girona, el dissabte 25/0
02/17 a les 2
20:00h
c) En
E tots els casos,
c
en arrribar a la qu
uantitat de 1.500
1
inscritts.

Art. 14,-

Els dorsals
d
i els xips es lliurraran a les instal·lacionss del club el mateix dia de
d la prova, a
partir de les 8:00
0h, i el dia anterior
a
(diss
sabte 4 de març,
m
de les 17:00h a le
es 19:00h a la
secre
etaria del Clu
ub Natació Banyoles).
B

Art. 15,-

Els trofeus es lliu
uraran a parttir de les 11:3
30h del dium
menge 5 de m
març.

Art. 16,-

t
es re
ecolliran el mateix
m
dia de
e la prova, sense
s
dret a reclamació
ó i en cap ca
as
Els trofeus
s’envviaran particularment.
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Art. 17,-

Perfiil de la cursa
a.

Art..18,-

Cal circular
c
semp
pre per la dre
eta del circuiit, exceptuan
nt els llocs ind
dicats.

Art. 19,-

Pel sol
s fet de participar
p
a la
a prova, s’a
accepta aque
est reglamen
nt. Tot el qu
ue no hi sigui
espe
ecificat queda
a sota la deccisió de l’orga
anització.

Nottes importan
nts:
Perr informació d’hotels
d
i allo
otjaments, ca
al trucar a l’o
oficina de turrisme de Ban
nyoles (972 575
5 573) o bé
b
con
nsultar a la web
w www.ban
nyoles.cat/turrisme
per a tots els participantts.
Hi haurà
h
servei de dutxes i guarda-roba
g
La cursa
c
estarà controlada amb
a
xip.
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