Fitxa tècnica


Dia 21 de noviembre de 2021



Sortida i arribada: Camp de futbol de Fortiá



Hora de sortida: 10:00h del matí



Distància: 44km (11 km Running + 33 km BTT)



Zona de transició: Parc Camp de futbol de Fortiá



Recorreguts
Running 11 km
BTT 11X3 voltes - 33 km
Reglament



El Duatló de Fortiá es una proba on es podrá competir individualment o en parella (masculina, femenina o mixta), en
el cas de parella, será en relleus, un fa el tram de cursa a peu i l'altre el tram de bicicleta, la proba sempre estará
conformada per un sol tram a peu i un sol tram de mountain bike, aquest será un circuit de 15 km al qual es faran
dues voltes.
Inscripcions



Les inscripcions es tancaran a l'arribar a 200 equips, individuals o parelles.



L'organització no permet la participació als menors de 14 anys, els menors de 18 anys amb permis i firma del tutor/ra.



L'import de la inscripció serà de :

fins el dia 19 de novembre
- 15€ individual
- 25€ equip

el mateix dia 21 de novembre
- 20€ individual
- 35€ equip.
Inscripcions a www.tictaccrono.com

Dorsals



Recollida de dorsals el mateix dia 21 de novembre a la zona del camp de futbol i parc, de 8:00h a 9:30h



Per a retirar el dorsal, es requerirà el DNI del corredor inscrit.



Tots els participants han de córrer amb dorsal.



El corredor/a de runnig portará el dorsal al pit.



El corredor/a de btt portará un dorsal a l'esquena i un al manillar de la bicicleta.



L'organització no permet la participació als menors de 14 anys, els menors de 18 anys amb permis i firma del tutor/ra.



LA SORTIDA SERÀ A LES 10:00h. DEL MATÍ DEL PARC CAMP DE FUTBOL DE FORTIÁ.



La zona de boxes s'obrirá a les 8:30h i es tancara a le s 9:45h.



Per l'acces a l'area de transició cal presentar el DNI, la LLICENCIA FEDERATIVA, o qualsevol altre document oficial
acreditatiu (passaport, carnet de conduir, etc...).



El relleu es fara a la zona de boxes. Cada equip dispondrá d'un xip que es canviará entre els integrants del mateix, al
finalitzar la seva disciplina (a la seva zona de boxes). El xip actuará com testig de l'equip.



Només està permès que l'últim integrant de l'equip creui la línia de meta.



Tots els participants han de córrer amb dorsal.



L’Organització es reserva el dret a acceptar inscripcions el mateix dia de la cursa, sempre que n’hi hagi de disponibles.
Per a retirar el dorsal, es requerirà el DNI del corredor inscrit.



Es demana la colaboració per part dels participants en la preservació del medi-ambient, utilitzan únicament les bossas
de basura ubicadas als diferents avituallaments.



Es penalitzara o desqualificara aquells corredors que rebin ajuda externa durant el recorregut, que embrutin l'entorn i
que no respectin les instruccions de l'organització.



El Comité organitzador es reserva el dret a modificar l'itinerari inneutralitzar la totalidat o part de la proa si les
circunstancies imprevistes o requereixen.



En el cas que el/la participant no compleixi aquestas normas, será descalificat/da.



El sol fet d'inscriure en aquesta prova suposa l'acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra
l'organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

Categories


Individual masculí
Individual femení
Equips masculí
Equips femení
Equips mixt



Trofeus als tres primers classificats de cada categoria.
Obsequis per tots els participants i sortejos entre tots.
Esmorzar i avituallament per a tots els participants.
Per més informació: tlf. 608471853

