
Copa Catalunya Infantil BTT - Duesaigües  

  

 

CIRCUIT:  Btt Muntanyum Duesaigües 

INSCRIPCIO I RECOLLIDA DE DORSAL: L'inscripció i recollida de dorsals es 

realitzarà el mateix dia a la carpa d’inscripció de la cursa, una hora abans de l’inici de les 

curses.   9:30 hores 

INICI DE LA CURSA: La primera de les curses serà a les 10:30 hores 

PREU DE L'INSCRIPCIÓ: 5 euros (+ 6 euros aquells nens i nenes que no tenen llicència) 

En el cas de corredors de promoció fins a categoria Infantil que no disposin de 

llicencia federativa, s’autoritzarà la seva participació, previ pagament de 

l’assegurança de dia  (6 euros).  

 

Categories:  

 Les categories es determinen per els anys de naixement :  

 Prebenjamins 2011 - 2012  (cursa d’uns 10 ‘ de durada  1000 metres aprox) 

 Benjamins 2009 - 2010 (cursa d’uns 15’ de durada  2000 metres aprox) 

 Principiant 2007 - 2008  (cursa d’uns 25’ d durada 4500 metres aprox) 

 Aleví 2005 - 2006 (cursa d’uns 30’ de durada 7500 metres aprox) 

 Infantil 2003 - 2004 (cursa d’uns 40’ de durada 10000 metres aprox) 

  

 

Trofeus: 

S’entregaran trofeus als tres primers classificats de cada categoria (nens i nenes): 

 Prebenjamí  

 Benjamí 

 Principiant 

 Aleví 1r any i aleví 2n any 

 Infantil 1r any i infantil 2n any 

  



 Hi haura un plat de paella i beguda per a dinar per a tots els participants i obsequi. 

 Els mes petits podran acabar la jornada jugant als inflables que hi haura al circuit.  

 Els premis s'entregaran a la Plaça del 15 d'Agost 

  

 

lloc:  Duesaigües  

 

     

 
INDUMENTÀRIA:  

 És obligatori l’ús del casc i que els participants portin el dorsal que li lliuraran en el 

moment de l'inscripció. 

 Es recomana portar roba esportiva.  
 
                                               ACCES A PISTA:  

Durant el decurs de la competició és prohibit escalfar al circuit i davant de les línies de 

sortida i d'arribada, i fer-ho pot significar la desqualificació del ciclista.   
 

                                                    SERVEIS: 

 Hi haura servei de bar.  

 Hi haurà vestidors i dutxes per després de les curses. (De 12 hores a 14h) 

 Al poble hi ha restaurant, bar i tendes. 

 El pàrquing estarà vigilat fins al tancament de la fira. 
 

ORGANITZADORS  

 Les entitats organitzadores podran realitzar els canvis que tècnicament siguin 

necessaris en els horaris o en l’ordre de les proves si les circumstàncies així ho 

aconsellessin o hi obliguessin.  

  



 Les curses només podran ser suspeses per inclemència del temps, quan així ho 

determini el responsable de l’entitat organitzadora, el veredicte del qual serà 

inapel·lable.  

 Les entitats organitzadores no es fan responsables dels danys materials i/o morals que 

puguin causar o causar-se els participants i públic assistents.  
 

 
 

PARTICIPA: 
 

 
 

 
                                 

 
                                   


