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PATROCINADORS

I COL·LABORADORS:

REGLAMENT DE LA PROVA
- La prova és oberta a tots els corredors, de qualsevol sexe i procedència.

- Es podrà participar amb esquís de rodes o amb patins en línia. La
classificació es farà de forma separada.

- És obligatori l�ús de bastons, casc i ulleres per a tots els corredors.

- És responsabilitat de cada corredor disposar d�una llicència federativa
i/o d�una assegurança d�accidents.

- Els corredors han de responsabilitzar-se de gaudir d�unes bones
condicions físiques per completar el recorregut de la prova.

- Regiran les normes FIS i FAE aplicables a proves d�aquesta especialitat.

- La prova serà puntuable per la Copa Catalana d�Esquí de Rodes.

- Es lliuraran trofeus als tres primers classificats (homes i dones) de
cada distància. Només optaran al podi i premis del circuit curt els
corredors de les categories Cadet, Infants I i II i Benjamí.

- Tots els participants estan obligats a complir el reglament i instruccions
de la organització.

- L�organització declina tota responsabilitat enfront dels participants,
espectadors i tercers.

- L�organització es reserva el dret de modificar aquest reglament i el
recorregut, o bé l�anul·lació de la prova en cas de força major.

PUJADA ROLLERS

CANILLO-MONTAUPVI
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INSCRIPCIONS I RECOLLIDA DE DORSALS
- Les inscripcions es realitzaran prioritàriament a través de la pàgina
web del Soldeu Esquí Club (www.sec.ad).

- El dret d�inscripció és de 5� fins el dijous 20 d�octubre, i de 10� a partir
d�aquesta data i fins el dia de la cursa. El pagament es realitzarà a
través del TPV virtual de la web del Soldeu Esquí Club, o bé en efectiu
a la recollida del dorsal.

- Els dorsals es recolliran personalment el mateix dia de la prova, a
l�aparcament del Palau de Gel d�Andorra, de 9h a 10h.

- Els corredors inscrits al circuit curt, un cop recollit el dorsal, s�hauran
de desplaçar a la Borda Patxeta per esperar a la seva sortida.

- Hi haurà un punt d�avituallament comú a ambdós circuits, situat a la
zona d�arribada. El circuit llarg en disposarà d�un altre a l�alçada de la
Borda Patxeta.
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