
3 HORES DE RESISTÈNCIA BTT DECENNALS 2021+1 
 
REGLAMENT: 
 
1. La prova consisteix a fer el màxim nombre de voltes a un circuit tancat d’uns 3 Km 
aproximadament. Els temps seran controlats per xip i les classificacions es donaran un cop 
finalitzada la cursa. 
 
2. La inscripció a la prova és en equips d’1 a 4 integrants i el participant que estigui corrent sempre 
ha de dur a sobre el xip de control. Per puntuar en les diferents classificacions cal que cada 
membre de l’equip faci, com a mínim, una volta completa al circuit. 
 
3. Cada corredor pot portar la seva bicicleta i cada una d'elles anirà degudament identificada amb 
un dorsal que tindrà el mateix número per a tots els membres de l'equip, que caldrà fixar al 
manillar de la bicicleta de forma visible (l’organització facilitarà brides per subjectar-los). No està 
permès retallar ni doblegar els dorsals. 
 
4. El punt de sortida serà el dia 29 de gener a l'esplanada del Passeig President Tarradellas, al 
costat de l'oficina dels Mossos d'Esquadra de Valls, a les 9.00 hores, i es donarà la prova per 
finalitzada a les 12.00 hores. Els corredors que estiguin pel circuit al final de les 3 hores, hauran 
d’acabar la volta perquè comptabilitzi i arribar a la zona de meta. 
 
5. La sortida és a l’estil Le Mans situat per ordre de dorsal el qual es donarà per estricte ordre 
d'inscripció: un membre de l’equip subjecta la bici mentre l’altre corre a peu una breu distància 
abans d’enfilar-s’hi i sortir corrents. 
 
6. Les categories per les quals hi haurà trofeus seran les següents: 

 Infantil absolut (fins als 16 anys)* 

 Femení absolut 

 Femení absolut elèctriques 

 Masculí absolut 

 Masculí absolut elèctriques 

 Mixt absolut 

 Mixt absolut elèctriques 
*En cas de membres de diferents edats es farà la mitjana de les edats dels components de l’equip. 
Serà necessària la presencia d’un tutor responsable d’un dels membres durant la prova. 
 
7. Cada equip disposarà d’un box, que s’assignarà per ordre de recepció d’inscripció. Els dorsals 
s’assignaran per estricte ordre d'inscripció. 
 
8. És obligatori l’ús del casc durant tota la prova. 
 
9. No es pot circular en cap cas en sentit contrari al llarg del circuit. Si punxeu o teniu algun tipus 
d'avaria, heu d’acabar de fer la volta. 
 
10. La recollida de dorsals i xips s’efectuarà el mateix dia de la prova, a la zona de sortida del circuit, 
des de les 8.00 h fins a les 08.45 h. Posteriorment, ja no es lliuraran ni dorsals ni xips. 
 
11. Hi haurà obsequi per a tots els participants amb preinscripció. 



 
12. S'ha limitat les inscripcions a un total de 120 participants. En cas d'arribar a aquesta xifra 
l'organització tancarà les preinscripcions i tampoc es podrà realitzar de forma presencial el dia de 
la cursa. 
 
13. Els preus de les inscripcions per participant serà de 20€. Els participants no federats hauran de 
pagar una assegurança obligatòria de 5€. És indispensable de presentar la llicència federativa en 
vigor. En cas que no se’n tingui, caldrà pagar aquesta quantitat. Les inscripcions de menors d’edat 
(fins 18 anys) hauran de dur, necessàriament, l’autorització del pare/mare o tutor. 
 
14. Les inscripcions anticipades s’han de fer per internet, tota la informació estarà 
https://bttvalls.com/3h-de-resistencia-decennals-20211/. 
 
15. Pel sol fet de participar, la persona inscrita autoritza a l’organització, a publicar les dades 
personals dels participants en la classificació de la prova i les fotos que se’n facin durant la cursa a 
la seva pàgina web. 
 
16. En cas de situacions conflictives, relacionem les sancions que l'organització podria aplicar: 

 S'ha de respectar en tot moment i sota qualsevol circumstancia la senyalització del circuit. 
Saltar-se qualsevol cinta delimitadora suposarà la immediata desqualificació de tot l'equip. 

 El relleu només es podrà fer dins de la zona delimitada per a tal fi. En cas de fer-lo fora 
d'aquesta zona l'equip serà sancionat amb una volta. 

 L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir. Les 
decisions de l’organització seran inapel·lables i les sancions podran anar des d’una sola 
volta fins a la possible desqualificació depenent de la gravetat de la situació. 

 
17. Sigueu respectuosos amb l’entorn. Si heu de llençar algun embolcall que sigui en la zona de 
relleus per tal que sigui de fàcil i ràpida recollida. 
 
18. La participació en la cursa comporta l’acceptació del reglament i la renúncia a tots els drets i 
pretensions contra els organitzadors, dels danys que es puguin ocasionar durant el transcurs de la 
prova. 
 
19. Queda prohibida la circulació pel circuit de tota persona aliena a la cursa així com l'entrada de 
cotxes a la zona de boxes i al propi traçat del circuit. Les úniques persones autoritzades a circular 
pel circuit son els corredors que en aquell moment portin el xip de control a sobre i el personal de 
l'organització amb funcions de control de cursa. 
 
20. L'organització es reserva el dret a la modificació del traçat del circuit si les circumstancies ho 
requerissin. 
 
 
 


