ART. 1r.- ORGANITZACIÓ
El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa organitza la II Cursa Open per a majors de 18 anys el dissabte 1 de febrer de 2020 al circuit de Can Jofresa de
Terrassa, sota el control tècnic de la delegació de Jutges de Terrassa.

ART. 2n.- HORARI
09.00h OPEN

MiF

Majors 18 anys

3.000m

1vC + 1vB + 1vA

09.20h LLIURAMENT DE PREMIS

ART. 3r.- INSCRIPCIONS
Les inscripcions les podeu fer mitjançant el nostre web: www.ceterrassa.com abans de les 20h del dimarts dia 28 de gener de 2020.
ART. 4t.- PARTICIPACIO

Hi podran participar totes les persones interessades majors de 18 anys amb un preu de 5€ destinats a fins solidaris.

ART. 5è.- ASSEGURANCES
Els/les participants hauran de tramitar l’assegurança puntual de 2€ mitjançant un formulari de google, fer l’ingrés corresponent i adjuntar el comprovant
de pagament.

ART. 6è.- CLASSIFICACIONS
Es farà una classificació individual per ordre d’arribada. Medalles als/a les 3 primers/es esportistes classificats/des de cada sexe.
ART. 7è.- RESULTATS
Els resultats es podran consultar al Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa a l’adreça d’internet: http://www.ceterrassa.com i al blog:
www.consellavui.blogspot.com
ART. 8è.- ESCALFAMENT I ACCÉS A LA SORTIDA
S’utilitzarà la zona establerta en el plànol del circuit i no podrà escalfar-se en el mateix circuit durant el decurs de les proves, sota possible
desqualificació. L’accés a la sortida es farà directament des de la zona d’escalfament.
ART. 9è.- RECLAMACIONS
Les reclamacions han de presentar-se per escrit al jutge-àrbitre, acompanyades de 30€ com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30’ després
d’haver-se conegut la classificació de la cursa. En cas de resolució favorable es retornarà el dipòsit.
ART. 10è.- SUSPENSIÓ
En cas d’inclemència meteorològica greu, el Consell Esportiu suspendrà la jornada total o parcialment.
ART. 11è.Tot allò no previst en aquesta reglamentació serà resolt pel Comitè de Competició del CEVOT.
ART. 12è.L’organització no es fa responsable dels perjudicis morals o materials dels/de les participants.

Pavelló
Bar

Zona Escalfament
Accés Precambra de Sortida

PLÀNOL

CIRCUIT A 1.250 m.
CIRCUIT B 1.000 m.
CIRCUIT C 900 m.
CIRCUIT D 600 m.

