
REGLAMENT MARATÓ DES TRO VILAFRANQUERA  

 

Article 1. Els participants de la Marató des Tro tenen l’obligació de conèixer i acceptar               

aquest reglament. 

 

Article 2. La Societat Esportiva de Vilafranca organitza la Marató des Tro el proper              

diumenge 1 de desembre a les 10.00h a Vilafranca de Bonany. Es tracta d’una prova de mtb                 

competitiva individual o amb parelles autoritzada per la Federació de Ciclisme de Ies Illes              

Balears. La prova és un circuit pel Pla de Mallorca i un bucle inicial pel Puig de Bonany. 

 

La prova està dividia en un primer bucle (1 volta) i el circuit posterior (4 voltes): 
 

- Bucle inicial: Puig de Bonany → 12,5km +430m 

 

- Circuit: Circuit entre Vilafranca i Porreres → 12km +250m 

 

- TRACK total 60,5km 
 

Article 3. L’organització podrà demanar el DNI a qualsevol participant per verificar la seva              

edat i identitat. 

 

Article 4. Normativa bàsica:  

 

- Només son aptes per participar bicicletes de BTT. 

 

- És obligatori utilitzar casc i roba apte. 

 

- És obligatori respectar els rivals. 

 

- Prohibit llançar envoltoris de gels, barretes energètiques o similars al terra sota sanció i               

expulsió de carrera.  

 

- Els dos integrants de la parella han de creuar el punt de cronometratge establert amb una                 

diferència màxima de 20 segons a cada control.  

 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=42682409


- En cas de retirada ho han de comunicar al Jurat Tècnic.  

 

- Els ciclistes hauran de facilitar els avançaments, especialment si fossin doblats. 

 

Article 5. El recorregut estarà publicat a la pàgina de la FCIB. 

 

Article 6. Els organitzadors es comprometen a senyalitzar correctament el recorregut i            

vetllar per garantir la seguretat els participants. Es penjaran fletxes de dificultat i hi haurà               

voluntaris als trams més tècnics.  

 

Article 7. Els organitzadors disposaran de la infraestructura i voluntaris necessaris pel            

correcte desenvolupament de la prova. 

 

Article 8. Les inscripcions es faran mitjançant Sportmaniacs ( www.sportmaniacs.com ). Els            

ciclistes FEDERATS han de portar el dorsal de la FCIB i als NO FEDERATS se’ls facilitarà                

un dorsal pel dia de la cursa, els dos han de ser visibles en tot moment durant la prova. La                    

recollida de dorsals es podrà fer efectiva el mateix dia de la cursa de 8:30 a 9.30.  

 

Article 9. Preus de la inscripció:  

 

- Parelles: 30 euros  

 

- Individual:15 euros  

 

- Els participants NO FEDERATS han d’afegir 15 euros. 

 

Article 10. Drets d’inscripció:  

 

- Participació a l’esdeveniment  

 

- Dorsals de la prova (NO FEDERATS) 

 

- Obsequis pels participants  

 

- Avituallaments durant la pova  

http://www.sportmaniacs.com/


 

- Refrigeri després de la prova  

 

- Assegurança de responsabilitat civil  

 

- Assegurança d'accidents  

 

- Jutges de la prova  

 

- Servei d'Ambulància  

 

Article 11. L’edat mínima per participar és de 16 anys, amb autorització paterna. Per edats               

inferiors contactar prèviament amb l’organització per aconseguir una autorització especial.          

Les inscripcions son personals i intransferibles. 

 

Article 12. Categories:  

 

- Individual 

 

- Absolut Masculí 

 

- Absolut Femení 

 

- Absolut Local 

 

- Parelles 

 

- Absolut Masculí 

 

- Absolut Femení  

 

- Absolut Mixt  

 

- Absolut Local 

 



Article 13. L’organització exigirà la presència dels vencedors i vencedores de la prova en              

els actes protocol·laris. En cas de no presentar-se el vencedor o vencedora perdrà el seu               

premi i/o trofeu. Hi haurà trofeus per:  

 

- Dos trofeus als tres primers classificats per parelles masculí, femení i mixt. 

 

- Trofeu als tres primers individuals classificats de cada categoria, masculina i           

femenina. 

 

- Dos trofeus als tres primers classificats per parelles local i tres més als             

individuals locals. 

 

 

Article 14. El cronometratge de la prova es farà mitjançant els àrbitres de la FCIB. 

 

Article 15. La prova serà controlada per un Jurat Tècnic. No respectar les seves indicacions               

serà motiu de sanció o desqualificació. 

 

Normativa organitzativa de la prova:  

 

- Important: el bucle inicial només es durà a terme UNA VEGADA. Una vegada             
fet la resta de les 4 voltes es faran dins el circuit fins a completar els 60,5km. 
 

- Si un corredor és doblat se li restaran tantes voltes com vegades sigui doblat              
(una o dues) 
 

- Control de sortida. Tots els corredors hauran de passar obligatòriament per davall            

l'arc de sortida. Es farà un caixó de sortida amb els corredors amb més punts. Per                

fer el box de sortida es tendran en compte les classificacions de l’Open de              

Resistència de la FCIB.'  

 

- Serà obligatori no botar-se cap dels controls que hi haurà durant tot el recorregut, en               

cas contrari el corredor seria desqualificat de la prova. 

 



Article 16. Els participants autoritzen a l’organització la utilització de la seva imatge en              

fotografies i vídeos corresponents a l’esdeveniment. 

 

Article 17. El ciclista inscrit reconeix que és apte físicament per a participar de la cursa.  

 

Article 18. Els organitzadors de la prova es reserven el dret de modificar o suspendre la                

competició.  

 



 

 



 

 



 


