REGLAMENT 3H DE RESISTÈNCIA “EL FILADOR”

1. La prova de resistència consisteix a realitzar el màxim nombre de voltes a un circuit tancat d'uns 3 kms durant 3h. Els
temps seran controlats per xip i les classificacions es donaran un cop finalitzada la cursa.
2. L’inscripció de la prova és per trios o parelles. En cas que no s’omplin les places, es donarà l’opció de fer inscripcions
INDIVIDUALS al mateix dia amb un preu de 30 euros per participant.
3.Les inscripcions s'han de fer online a través de www.cecallus.cat o directament a
https://runedia.mundodeportivo.com/ca/cursa/3h-resistencia-el-filador-callus-2022/202254203/
i es tancaran en arribar a 75 equips. Només en el cas de no arribar a 75 equips, es faran inscripcions presencials. El
preu de la inscripció online és de 60 euros per equip independentment de tenir llicència federativa o no. En el cas
d’inscripcions al mateix dia el preu serà de 30 euros per participant.
4. Els equips que vulguin modificar l’inscripció (afegir o retirar un membre, canviar de nom,...) només ho podran
durant el termini d’inscripcions online obertes posant-se en contacte amb l’organització (telf. 626603410).
5. La recollia de dorsals i xips s'efectuarà de les 15h a les 16:30h del mateix dia de la prova a la carpa de l'organització.
Es deixarà un fiança en recollir el xip que serà retornada al final de la prova.
6. El participant que estigui corrent, sempre ha de dur el testimoni de control. El canvi de participant es farà davant del
box corresponent de cada equip.
7. Cada equip tindrà adjudicat un box que s'adjudicarà segons les necessitats dels equips i de l’organització. Els equips
que vulguin portar una carpa ho podran fer, ja que l'espai del box és suficient.
8. Cada corredor pot portar la seva bicicleta. Els equips rebran els dorsals corresponents que caldrà fixar al manillar de
la bici de forma visible. L'organització facilitarà brides per subjectar-los. No està permès retallar ni doblegar el dorsal.
9. Tots els corredor hauran de portar casc en tot moment durant la prova.
10. La sortida serà el dia 30 d'abril, al circuit del Filador de Callús a les 17h. Es donarà la prova per finalitzada a les 20h.
Els corredors que estiguin pel circuit a l'acabar les 3h, hauran d'acabar la volta perquè es comptabilitzi i arribar a la
zona de meta.
11. La sortida és a l'estil "le Mans": Un membre de l'equip subjecta la bicicleta mentre l'altre corre a peu fins a agafarla i sortir pedalant. L'ordre de la sortida serà segons l'ordre d'inscripció.
12. Qualsevol corredor que estigui realitzant una volta durant la competició haurà de finalitzar el recorregut per poder
ser rellevat. En cas que no es pugui finalitzar la volta per accident (caldrà que el motiu sigui justificat), l’organització
decidirà quina penalització imposa a l’equip en qüestió.
13. Hi haurà premis en metàl·lic als tres primers equips de la classificació general absoluta indiferentment de la seva
composició. També hi haurà trofeus als tres primers equips classificats en categoria masculina, femenina i mixta. Els
premis de la classificació general no seran acumulables amb els trofeus per categories.
14. Els equips en categoria mixte, hauràn de realitzar un mínim de 5 voltes per participant de diferent sexe per entrar
en aquesta categoria. En cas que no es compleixi quedaran relegats a la categoria del sexe del participant que hagi
realitzat un número de voltes igual o superior a 5.
15. La prova va adreçada als majors de 14 anys. En cas de participar-hi i ser menor d'edat (14-15-16-17 anys) caldrà
portar una autorització degudament emplenada pel pare/mare/tutor legal del participant que s'entregarà al mateix dia
de la prova a l'organització. L'autorització es podrà descarregar de la pàgina web del club (www.cecallus.cat). El dia de

la prova els participants menors d'edat hauran d'estar acompanyats per un major d'edat que se'n responsabilitzi.
16. Sigueu respectuosos amb l'entorn. Els bosc del filador és una zona verda que cal respectar.
17. L'organització es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir. Les decisions de l'organització
seran inapel·lables, incloses les decisions per inclemències meteorològiques (com podria ser la modificació de l’horari).
18. Pel sol fet de participar, la persona inscrita autoritza al Club Excursionista Callús a publicar les dades personals a la
classificació de la prova i les fotografies que es puguin fer durant el transcurs de la prova i publicar aquesta mateixa
informació a la pàgina web oficial de l club www.cecallus.cat.
19. La participació a la cursa comporta la total acceptació del reglament i la renúncia de tots els drets i pretensions
contra el Club Excursionista Callús com a organitzador d'aquesta prova i dels danys que es puguin ocasionar durant el
transcurs de la jornada.

