
01 - Sortida tipus graella, la graella es formarà per ordre d’inscripció, el dorsal A serà el primer   
 en prendre la sortida, la Mini-Junior sortirà de l’última fila de la graella.
02 - En cas d’empat, es declararà guanyador a la volta mes rapida, aquests mateix criteri serveix  
 per les diferents categories.
03 - Els premis es podran acumular, exemple, si el primer de la general es un junior també   
 guanyaria els premis de la seva categoria.
04 - Els juniors son d’edat de 14 a 18 anys (nascuts de l’any 2005 al 2009).
05 - Edat mínima per participar 12 anys (amb autorització del seu tutor) categoria MINI-JUNIOR 
 (nascuts els anys 2010 i 2011).
06 - Categoria local la guanyarà el primer equip classificat sigui de Les Masies de Roda o de   
 Roda de Ter, també un equip mixta de les dues poblacions.
07 - En equip format per un corredor Les Masies de Roda o de Roda de Ter i un altre d’una   
 altre població no es considera equip local.
08 - Durada de la prova de 2 hores, un cop es compleixen les dues hores es donarà per    
 finalitzada la prova.
09 - De 15,30 a 16,30 es podran fer voltes de reconeixement al circuit.
10 - És obligatori l’ús del casc.
11 - Durant la prova cal portar el dorsal ben visible al manillar.
12 - Les inscripcions es tancaran al 85 equips (170 ciclistes inscrits).
13 - Els equips estaran formats per dos ciclistes, també serà permesa la participació individual.
14 - Tots els imprevistos no reflexats en aquest reglament seran resolts per l’organització   
 i les seves decisions seran d’acompliment obligatori.
15 - L’organització es reserva els drets d’excloure a qualsevol participant pel fet de no complir   
 aquest reglament.
16 - Cal seguir el circuit marcat, una alteració del mateix serà motiu d’exclusió de l’equip.
17 - En cas d’avaria caldrà reparar in situ o completar el recorregut fins arribar a l’assistència, no  
 és permès retrocedir.
18 - Pel relleu entre els dos integrants de l’equip es passarà un testimoni que facilitarà    
 l’organització, aquest es passarà posant peu al terra.
19 - És obligatori en totes les categories, fer el relleu en cada volta, no es permès fer més d’una   
 volta seguida, només es podrà fer en cas d’avaria mecànica si l’equip està participant amb   
 dues bicicletes (avaria demostrable).
20 - La zona de Boxes només està permesa als membres de l’equip, el públic s’ha de repartir a  
 la resta del circuit, l’equip podrà ser penalitzat per aquest incompliment.
21 - Serà permesa la participació individual, apart dels premis que hi hauran per aquesta   
 categoria, també podrà optar a la general i la categoria que li correspongui, excepte la   
 mixta.
22 - No és permesa la participació de e-bikes.
23 - Per establir les categories, els participants de menys edat és el que marcarà la categoria a   
 participar, excepte els junior i mini-junior que només poden formar categoria entre ells.

 Exemples; un i un M40 i un M50 la categoria serà la M40. Un junior un M40 o M50 la   
 categoria resultant serà la ELIT.
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