XIII PUJADA CASTELL D’ALARó
Diumenge 13.10.2013
09.30h
RECORREGUT
http://samilana.blogspot.com.es/p/pujada-al-castell-dalaro-memorial-tolo.html
El recorregut clàssic té una distància total de 12 km amb sortida i arribada a la plaça de la Vila.
• Altitud mín.: 202 m
• Altitud màx.: 807 m

DESENVOLUPAMENT
La prova es desenvoluparà sota l’observació de personal de la cursa que farà complir el reglament:

http://www.fbmweb.com/pdf/Reglament%20COPA%20BALEAR_2012_rev3.pdf


08.00 - 09.00h: Recollida de dorsals i validació de xips



09.15h: Breefing



09.30h: Sortida



11.30h: Refrigeri final i entrega de premis

Premis, que no seran acumulables, per als tres primers classificats Masculí i Femení de cada Categoria.
Tots els participants tendran un recordatori de la cursa.

INSCRIPCIONS
Inscripcions: www.elitechip.net
Número màxim de participants 300.
250 places per a federats (obertura dilluns 30 de setembre a les 20.00 h.)
50 places per a no federats (obertura dimarts 8 d’octubre a les 20.00h.)
Tancament, dijous 10 d’octubre a les 20.00 h.
IMPORTANT: Els federats hauran de presentar obligatòriament la TARGETA FEDERATIVA a l'organització
per poder retirar el dorsal per tractar-se del Campionat de Balears per Clubs.
12,00 €/participant amb llicencia federativa (no inclou el lloguer del xip).
20,00 €/participant sense llicencia federativa (no inclou el lloguer del xip).
Altres increments acumulables:
- Lloguer del xip: 3 €/participant.
- Portadors de xip groc: sense càrrec.
Aquests imports no són reintegrables. El xip és personal, intransferible i imprescindible per a participarhi. És obligatòria la devolució del xip blanc un cop finalitzada la cursa.

La inscripció en aquesta prova comporta l’acceptació del reglament en vigor i la normativa.
La cursa serà oberta a tots les persones, de qualsevol nacionalitat i sexe, federades o no. És seva la
responsabilitat de reconèixer el seu nivell de condició física necessària per afrontar aquesta prova. Es
recomana que els esportistes hagin passat una prova d’aptitud prèvia. Els participants eximeixen a
l’organització de qualsevol problema mèdic o físic durant el transcurs de la Cursa.
El participant ha de dur el dorsal ben visible durant tota la cursa i seguir l’itinerari marcat sense sortirse’n del mateix (no es permeten les dreceres).
L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants,
encara que intentarà evitar-los.
L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut o suspendre la cursa si les condicions
meteorològiques així ho aconsellen.
Els participants seguiran les instruccions que els siguin donades per l’organització, estant obligats a
retirar-se si qualque responsable de la prova així els ho indica.

