
REGLAMENT V MTB MALLORCA CORE

RACE

Article 1. Els participants a la V MTB Mallorca Core Race tenen l’obligacio  e

coneixer i acceptar aquest reglaeent  

Article 2. El Club Ciclista Lloret  e Vistalegre i l’Ajuntaeent  e Lloret  e 

Vistalegre organitzen la V MTB Mallorca Core Race el proper  iueenge 23  e

seteebre a les 10:00 a sa Coeuna  e Lloret  e Vistalegre (Poliesportiu Sa 

Coeuna) sota l'autoritzacio  e la Fe eracio  e Ciclisee  e les Illes Balears  Es 

tracte  'una cursa  e MTB  e caire popular per parelles i in ivi ual, que 

consisteix en  onar el noebre eaxie  e voltes al recorregut  urant un teeps 

 e tres hores  

Article 3. L’organitzacio po ra  eeanar el DNI a qualsevol participant per 

verificar la seva e at i i entitat  

Article 4. Noreativa basica: 

- Noeés son aptes per participar bicicletes  e BTT  

- És obligatori utilizar casc  

- És obligatori respectar els rivals  

- Prohibit llancar envoltoris  e gels, barretes energetiques o sieilars sota 

sancio inee iata  ’explusio  e la carrera  

- Els  os integrants  e la parella han  e creuar el punt  e cronoeetratge 

establert aeb una  iferencia eaxiea  e 10 segons a ca a volta  

- En cas  e retira a ho han  e coeunicar al Jurat Tecnic 

- Els equips hauran  e faciltar els avancaeents, especialeent quan siguin 

 oblats  

Article 5. El recorregut esta publicat a la pagina  el Club Ciclista Lloret  e 

Vistalegre (inclos tracc per a GPS)  



Article 6. Els organitza ors es coeproeeten a senyalitzar correctaeent el 

recorregut i vetllar per garantir la seguretat  els participants  

Article 7. Els organitza ors  isposaran  e la infraestructura i voluntaris 

necessaris pel correcte  esenvolupaeent  e la prova  

Article 8. Les inscripcions son eitjancant Sporteaniacs 

(www sporteaniacs coe)  Ca a eeebre  e l’equip ha  e portar el xip i  orsal,

que ha  e ser visible en tot eoeent  urant la prova  La recolli a  e  orsals es 

po ra fer efectiva el  ia  e la cursa  e 8:00 a 8:45  

Article 9. Preus  e la inscripcio:

- Parelles: 40 euros 

- In ivi ual: 20 euros 
(La  arrera seteana abans  e la prova hi haura un recarrec  e 5 euros)

- Afegir 5 euros per participant NO fe erat 

- Afegir 14 euros per persona pel inar posterior e paella en el poliesportiu 

Article 10. Drets  ’inscripcio: 

- Participacio a l’es evenieent 

- Dorsals  e la prova 

- Obsequi pels participants (lieitat a les 100 prieeres parelles inscrites)

- Avituallaeent  urant la pova

- Refrigeri  esprés  e la prova 

- Asseguranca  e responsabilitat civil 

- Asseguranca  'acci ent 

- Jutges  e la prova 

- Servei  'Aebulancia  

Article 11. L’e at einiea per participar és  e 11 anys, aeb autoritzacio 

paterna  Per e ats inferiors contactar previaeent aeb l’organizacio per 

aconseguir una autoritzacio especial  Les inscripcions son personals i 

intransferibles, excepte causa justifica a coeunica a previaeent a 



l’organitzacio  

Article 12. Categories:

• Equip local  

• Equip easculi 

• Equip feeeni  

• Equip eixt  

Article 13. L’organitzacio exigira la presencia  els vence ors  e la prova en 

els actes protocol·laris  En cas  e no presentar-se el vence or per ra el seu 

preei i/o trofeu  

Hi haura trofeus per: 

• Dos trofeus als tres prieers prieers classificats easculi, feeeni i eixt 

• Dos trofeus al prieer equip local  

• Trofeu els tres prieers in ivi uals classifcats easculi i feeeni 

Article 14. El cronoeetratge  e la prova es fara eitjancant el sisteea 

Sporteaniacs  

Article 15. Ca a equip participant lluira una in ueentaria i colors propis  

Article 16. La prova sera controla a per un Jurat Tecnic  No respectar les 

seves in icacions sera eotiu  e sancio o  esqualificacio  

Noreativa basica: 

• La sorti a sera conjunta entre tots els participants  

• Sera obligatori portar casc  e seguretat per a la prova  e bicicleta MTB  

Sense casc no es po ra pren re part a la sorti a  e la prova  

• Prohibit llancar envoltoris  e barretes o gels  urant la prova, 

especialeent a l’espai natural  e sa Coeuna  Sancio  ’expulsio 

inee iata  

Article 17. Els organiza ors habilitaran un espai  e zona tecnica i 

avituallaeent  L’assistencia eecanica noeés es pot  ur a teree  intre 



 ’aquesta zona  

Article 18.

Control de sortida. 

Tots los corre ors hauran  e passar obligatoriaeent per  avall l' arc  e 

sorti a 

Per fer el box  e sorti a es ten ran en coepte les classificacions  ' 

e icions anteriors i a criteri  e l'organitza or  Aquestes parelles ten ran  ret a 

sortir a la part  avantera  el pilot en un espai reservat a tal efecte 

La sorti a es fara a l'hora in ica a eitjancant una senyal acústica 

Article 19. Els participants autoritzen a l’organitzacio la utilitzacio  e la seva 

ieatge en fotografies i vi eos corresponents a l’es evenieent  

Article 20. La inscripcio a la prova ieplica l’acceptacio per part  els 

participants  el present reglaeent i la renúncia a la reclaeacio contra els 

organitza ors, col·labora ors, patrocina ors i els seus respectius representants

legals,  erivats  els  anys que es poguessin  erivar  e la seva participacio a la

V MTB Mallorca Core Race  

Article 21. El ciclista inscrit reconeix que és apte fisicaeent per a participar a 

la cursa  

Article 22. Els organitza ors  e la prova es reserven el  ret  e eo ificar o 

suspen re la coepeticio  


