REGLAMENT DE LA MANBIKE 3H RESISTÈNCIA EN BTT DE MANRESA

Aquest reglament ha estat aprovat per la junta de l’Esport Ciclista Manresà, i consta de
nou articles.
ARTICLE PRIMER: Definició.
-

La Manbike 3 h de resistència de Manresa és una cursa de bicicletes on hi
participen equips de, un, dos o tres corredors on la finalitat és donar el màxim
de voltes en un circuit tancat.

ARTICLE SEGON:
-

La organització posarà a disposició de cada equip; un box, un transponder (xip),
un dorsal, i un imprès amb el reglament.

ARTICLE TERCER: Inscripció.
-

-

L’inscripció està limitada a 100 equips.
Les inscripcions es faran única i exclusivament per internet a l’adreça del Club :
www.esportciclistamanresa.cat , cal seguir les instruccions que hi ha a la
mateixa i fer el pagament amb tarjeta de crédit.
Data màxima d’inscripció el dia 28 d’Agost a les 24 hs.
El preu de la inscripció serà de 25 € federats i de 30 € sense llicència
(assegurança per un dia) .
En la categoria Promoció el preu será de 15 € federats i 20 € sense llicència
(assegurança per un dia).
La fiança del transponder (xip) serà de 20 €, que seran retornats un cop es
retorni el mateix.

ARTICLE QUART: Categories.
- Promoció (de 8 a 16 anys)

- Fèmines

- Júnior ( de 17 a 18 anys)

- General

- Èlit (de 19 a 29 anys)

- Individual

- Master 30 ( a partir de 30 fins 39)

- Mixte

- Veterà 40 ( a partir de 40 fins 49)

- Clàssiques

- Veterà 50 i 60 (a partir de 50)

- Familiar
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-

-

Un equip format per pilots de diferent edat amb possibilitats de córrer a
diferents categories, automàticament passaran a córrer a la categoria més
desfavorable.
Els equips mixtes, de diferent sexe, estaran obligats a fer relleu alternatiu.
S’entén per a bicicleta clàssica; bicicleta sense suspensió, sense frens de disc i
rodes de 26 “ polzades.
S’entén per a categoría familiar, la que està composta per pares i/o fills.

ARTICLE CINQUÉ: Cursa.
-

-

A partir de les 16 hs, i fins a les 17,15 hs. quedarà obert el circuit per tal de
poder fer el reconeixement i/o entrenaments.
A les 17,15 hs. es començarà a preparar la graella de sortida.
La sortida es fara tipus Le Mans i per ordre estricte d’inscripció.
La cursa s’iniciara a les 17,30 hs i finalitzarà a les 20,30 hs.
Cada corredor podrà utilitzar la seva bicicleta i el testimoni serà un transponder
on hi haurà el xip, aquest pot fixar-se al turmell/canell o qualsevol part de la
bicicleta (excepte el bidó) mitjançant la cinta de velcro que porta incorporada.
És indispensable l’intercanvi del xip/testimoni entre els membres de l’equip per
a poder comptabilitzar les voltes.
És obligatori l’intercanvi del testimoni dins el box habilitat per a cada equip.
A les 20,30 hores es donarà per finalitzada la cursa deixant acabar la volta a
tots els corredors que en aquell moment encara estiguin donant-la.

ARTICLE SISÈ: Normes generals.
-

-

És obligatori l’ús del casc, incloïnt-hi el temps d’entrenaments.
És obligatori portar la llicència i/o el DNI per a comprovar la inscripció i recollida
de dorsals. Les categories (familiar i clàssica) hauran de passar verificació de
dades i/o bicicleta.
Durant la cursa s’ha de respectar als altres corredors. Recomanem demanar pas
amb uns metres d’anticipació. Si així us ho demanen, cal respectar-ho.
S’ha de mantenir el format del dorsal. No es pot retallar, doblegar o tapar.
En cap cas es pot anar en direcció contrària al sentit de la cursa. Un cop s’ha
sortit del box s’ha de completar la totalitat de la volta.
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ARTICLE SETÈ: Classificacions i premis.
Es podrà visualitzar en tot moment la classificació de la prova a travers de la
pantalla habilitada al efecte. Així mateix cada 30 minuts es penjarà en format
paper la classificació provisional que hi hagi en aquell moment.
Al finalitzar la cursa es faran públiques les classificacions i es procedirà a fer
l’entrega dels premis.
Els premis s’han de recollir personalment, en cas d’absència passarà al següent
classificat.

ARTICLE VUITÈ: Premis.
-

Trofeig als 3 primers equips de cada categoria, i obsequi a cada corredor.
Trofeig als 3 primers classificats de la general.
Obsequi a tots els corredors que no n’hagin obtingut en la seva classificació fins
a esgotar existències.

ARTICLE NOVÈ: Motius de desqualificació.
Se seguirà un estricte control durant la cursa. Qualsevol anomalia observada serà
penalitzada:
-

Retallar algun tram del circuit.
No fer cas de les indicacions de l‘organització.
No portar casc mentre s’està voltant, entrenaments inclosos.
No portar el dorsal a la vista.
L’organització es reserva el dret de modificar el circuit si es presenten
situacions insalvables. També es pot suspendre la cursa per anomalies
meteorològiques o d’altres situacions d’extrema urgència.
Igualment, tots els imprevistos seran resolts pels membres de l’organització.
Pel sol fet de participar en la Manbike 3 hores de resistència implica
l’acceptació d’aquest reglament, aquest però, queda obert a possibles
modificacions.
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