15

MARXA DE BTT

DISSABTE, 25 DE JULIOL a les 5,30 de la tarda

XV MARXA DE BTT L’ARGENTERA
• Dissabte, 25 de juliol, a les 18,00 hores.
• Recorregut de 26 km., tots per camins i senderons.
• Vestidors amb dutxa i piscina.
• Berenar per a tots els participants i un acompanyant.
• Diploma, samarreta i obsequis per a tots els participants.
• Premis als 3 primers classificats per categoria i al corredor més veterà en
acabar-la.
• Un pernil a l’equip que més corredors entri en meta.
• Inscripció oberta a tothom major de 15 anys.
El preu de la inscripció anticipada a la Marxa fins el dia 20 de juliol és de
15 Euros, als que caldrà afegir 5 Euros més en concepte d’assegurança
en el cas de participants no federats. També es pot pagar i fer la inscripció
abans de començar la cursa, en aquest cas el preu de la inscripció és de
20 Euros per als federats i 25 Euros per al no federats.
IMPORTANT: Els corredors federats cal que mostrin la llicència al retirar
el dorsal.
Número compte: 2073 0052 10 0148796876 (Caixa Tarragona)
• Per inscripcions ho pots fer:
- Per internet: www.argentera.cat/btt
- Per fax al número 977 834 081
• És imprescindible per poder par ticipar enviar el comprovant bancari de
l’ingrés i les vostres dades ben clares: nom, data naixement, club i
adreça, al fax 977 83 40 81 o al correu ajuntament@argentera.cat.
• Si voleu més informació podeu trucar al telèfon 977 83 40 70 de 18 a 20
hores.
• Es tancarà la inscripció quan s’arribi als 250 corredors. No hi ha ni un
dorsal més. Inscriviu-vos amb antelació.
NOTA: L’organització agraeix a tots els propietaris de les finques per on
passa la Cursa, la gentilesa que han demostrat al permetre que els
corredors passin per les seves propietats.

NORMES
1.- És obligatori l’ús de casc.
2.- L’organització es reserva el dret de modificar o canviar l’itinerari.
3.- Inscripció anticipada fins el dia 20 de juliol:
• 15 Euros federats
• 20 Euros no federats
Inscripció el dia de la Cursa:
• 20 Euros federats
• 25 Euros no federats
Important: Els federats cal que mostrin la llicència al retirar el dorsal.
Número de compte: 2073 0052 10 0148796876 (Caixa Tarragona)
Cal enviar el comprovant bancari de l’ingrés i les vostres dades ben clares: nom, data
naixement, club i adreça, al fax 977 83 40 81 o al correu ajuntament@argentera.cat.
4.- El lliurament de pitralls es farà de 5 a 5’30 de la tarda i la sortida està prevista per a
les 18,00 hores.
PLA D’EN GIBERT
PLA D’EN GIBERT
COLL D’EN CABRÉ
Km. 0

N.º PITRALL

15a MARXA DE BTT L’ARGENTERA
Dissabte, 25 de juliol de 2009
FULL D’INSCRIPCIÓ

Cognoms
Adreça
Població
Tel.
Club
Llicència

Nom
CP
Any naixença

Província
DNI
Sexe

Signatura

L’organització no es fa responsable de cap tipus d’accident que pugui succeir.

Organitza

AJUNTAMENT
DE
L’ARGENTERA

Col·laboren

• Esmorzars
• Carns a la Brasa
Ctra. l’Argentera, Km.1
Tel. 977 83 41 53 • Duesaigües

Pl. d’Escornalbou, 5
Reserves:
Tel. 977 83 43 66
43773 L’Argentera

CICLES
SPORT
Venda, recanvis
i reparació de tot tipus
de bicicletes
Piferrer, 107
Tel. 93 340 44 80 - Barcelona

Roba i articles
de ciclisme.
Venda i reparació
de bicicletes
Dr. Robert, 22
Tel. 977 12 77 77 - Reus

