
26 d’octubre de 2013 
 

Open Tècnic 

Campionat de 

Catalunya 

Sant Boi  5 d’octubre, 
St. Joan Despí 12 d’octubre  

Terrasa, 19 d’octubre 
Vic, 26 d’octubre 

 

 

Calendari 
OpenTÈCNIC   

2013 

Nom:................................................................................... 

Cognoms:............................................................................ 

............................................................................................. 

Data naixement:.................................................................. 

Adreça:................................................................................ 

............................................................................................. 

Població:.............................................................................. 

Codi postal:......................................................................... 

Telèfons:.............................................................................. 

Correu electrònic:............................................................... 

............................................................................................. 

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ 

En/na…………………………………………………………………….. 

Com a Pare, Mare o tutor del  noi@ inscrit a l’Open 
Tècnic, entenc els riscs derivats per l’ús de bicicletes i 
l’autoritzo a: 

1. Realitzar les activitats de jocs i habilitats en bici-
cleta dissenyats per l’esdeveniment 

2. A l’ús d’imatges  enregistrades durant 
l’esdeveniment per a la seva difusió 

3. Permetre l’ús de les vostres dades per a difusió 
de les nostres activitats i ofertes promocionals
  

 Data i signatura,  

����Pistes de Ciclisme Mas  

de Bigas de Vic 

���� Inscr ipc ions a  les 10h 

���� Act i v i tat  gratu ïta  

���� Jocs i  hab il i tats amb 

la teva b ic icleta 



REGLAMENT 

1. Els nois i noies s’han d’inscriure degudament, 
abans de participar, per tal de gaudir de 
l’assegurança esportiva obligatòria. 

2. És obligatori l’ús de casc protector  homologat i 
guants. La resta d’indumentària es lliure 

3. És permès l’ús de qualsevol tipus de bicicleta,  
acceptant els avantatges i desavantatges que el 
seu ús implica en cada activitat. 

4. L’organització no es fa responsable  dels despla-
çaments de casa al Parc Ciclista i viceversa. Tan-
mateix no és responsable de la  cura del material 
dels participants. Si més no, es controlarà  l’accés 
al recinte  esportiu i es reservarà l’accés al partici-
pants degudament registrats. 

5. Les activitats a realitzar són eminentment lúdi-
ques i educatives, primant l’habilitat i destresa en 
la conducció de la bicicleta. 

6. La Cronogimcana és una cursa contrarellotge 
individual superant 6 zones tècniques. 

7. Els ciclistes es classificaran segons el número 
d’errors i a igualtat d’errors per menor temps 
invertit. 

8. El Club organitzador donarà continuïtat a les ac-
tivitats de ciclisme durant la resta de temporada.     

9. Trofeus i obsequis segons disponibilitat de 
l’organitzador 

10. INFORMACIÓ: 
www.agafatalabici.wordpress.com 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

1a part (10:30h): 
S’organitzaran jocs i entrenaments de les zones tècniques. 
Rotacions de 30’:   1.- Cat. A  Jocs de velocitat 

           2.- Cat. B  Jocs d’equip 
    3.- Cat. C  Entrenament zones                                    

tècniques 
2a part (12:30h):  
Cronogimcana a dues mànigues. 
 
Zones obligatòries: 
 
SLALOM AMB CONS. 3 nivells de dificultat segons categoria. 
MANIPULACIÓ D’OBJECTES. 3 nivells de dificultat segons 
categoria. 
PAS INFERIOR. 3 nivells de dificultat segons categoria. 
PAS ESTRET.  3 nivells de dificultat segons categoria. 

 
Zones lliures: 
Cada organitzador dissenyarà dues zones amb 3 nivells de 
dificultat per sorpresa. 
 
Categories 

nascuts: 

2000 – 2002  Categoria A  nois i noies      

FEDERATS  - OPEN 

2003 – 2005  Categoria B nens i nenes   

FEDRATS  - OPEN 

2006 – 2008  Categoria C nens i nenes   

FEDERATS - OPEN 

Categoria FEDERATS són els ciclistes classificats a la Copa 
Catalana Infantil i Kids Cup en BTT. 

Categoria OPEN són els ciclistes novells en el món de la com-
petició amb llicència escolar o de dia. 

OBSEQUIS PER ALS MILLORS PARTICIPANTS 

L’organització pot modificar les activitats en funció de la par-
ticipació o per altres circumstàncies 

Hi col·laboren: 

 

PISTA MUNICIPAL DE CICLISME  

C/ MAS DE BIGAS  S/N (davant de Frigorífics Ferrer) 

VIC 


