Col.laboren:
Ajuntament de
Miralcamp

Nom de l'equip: _____________________
Autorització menors d'Edat

Bases de participació:
El Raid és de caràcter popular. I poden participar totes aquelles persones amb un
mínim de preparació física encara que no tinguin coneixements tècnics d'alguna de les
disciplines del raid. Les diferents disciplines són:
*Cursa a Peu
* BTT/Orientació * Rocòdorm
* Tir amb Arc

* Diferents Proves Sorpresa

Primer Component:

La prova està dividida en seccions. A cada una hi haurà controls de pas.

El fet de no marcar un control de pas tindrà una penalització.

Nom i Cognoms: _____________________

Sr/Sra __________________________

Adreça: ____________________________

amb D.N.I. ________________

Distàncies aproximades: Cursa ( 4 kms ), BTT ( 40 kms ) aprox

Població/Provincia: ___________________

com a tutor/a de

email: ___________

__________________________

Programa
8:00
Brifing i repartiment dels fulls de ruta. Parc de la Serra ( Mollerussa )
9:00
Sortida
13:00
Repartiment de premis

Sexe: ______

dono l'autorització

Categories: Categoria Única

Data Naixement: _________

D.N.I.: __________

per participar en el Raid Pla 2011

Entitat: _________________________

Signatura: _______________________

Llicencia Federativa :__________________
Observacions: _______________________

Segon Component:
Nom i Cognoms: _____________________

Sr/Sra __________________________

Adreça: ____________________________

amb D.N.I. ________________

Població/Provincia: ___________________

com a tutor/a de

email: ___________

__________________________

Sexe: ______

dono l'autorització

Data Naixement: _________

D.N.I.: __________

per participar en el Raid Pla 2011

Entitat: _________________________

Signatura: _______________________

Llicencia Federativa :__________________
Observacions: _______________________

Equips
Els equips seran de dues persones, poden ser masculins, femenins o mixtes.
L'edat mínima per a participar és de 16 anys. Per a participació de menors d'aquesta edat
consulteu a l'organització via email o telefon.
Els menors d'edat hauran d'omplir l'apartat corresponent a l'autorització.
No es podrà rebre assistència externa.
Els membres de l'equip han d'estar junts durant tota la cursa.
Material Obligatori per equip
Material Opcional per equip
Telèfon mòbil
Bolígraf o llapis
Brujola
Porta Mapes BTT
Material Obligatori individual
Material Opcional individual
Dipòsit d'aigua o camelback
Motxilla petita
BTT
Guants BTT
Casc BTT
Ulleres de sol
* El material tècnic necessàri per al rocòdrom el proporcionarà l'organització.
* L'organització proporcionarà avituallaments de líquid i fruita.
Inscripcions
La inscripció és limitarà a un màxin de 40 equips
El preu és de 20 euros per equip anticipada i 25 euros el dia del Raid.
Cada participant haurà d'estar en posesió de la llicència de la FEEC( C, D ó E )
En cas contrari haurà d'abonar 5 euros per tal de formalitzar l'assegurança per un dia.
Per tal de formalitzar la inscripció haureu de:
* Omplenar la butlleta
* Fer la transferència al següent número de compte d'Unnim:
2074 0062 82 3117578628 ( A la referència s'ha d'indicar el nom de l'equip )
* Passar per correu electrònic la butlleta, el resguard de la transferència, la fotocopia de
la llicència a geserralada@yahoo.es
L'últim dia per formalitzar la inscripció anticipada és el 17 de Juny.
Més informació: geserralada@yahoo.es

