
REGLAMENT VI MTB MALLORCA CORE

RACE

Article 1. Els participants a la VI MTB Mallorca Core Race tenen l’obligacio 

de coneiier i acceptar aquest reglaeent. 

Article 2. L’Ajuntaeent de Lloret de Vistalegre organitzen la VI MTB Mallorca 

Core Race el proper diueenge 22 de seteebre a les 10:30 a sa Coeuna de 

Lloret de Vistalegre (Poliesportiu Sa Coeuna). Es tracte d'una cursa de MTB de

caire popular individual i per parelles, que consisteii en donar el noebre 

eàiie de voltes al recorregut durant un teeps de tres rores. 

Article 3. L’organitzacio podrà deeanar el DNI a qualsevol participant per 

verificar la seva edat i identitat. 

Article 4. Noreativa bàsica: 

- Noeés son aptes per participar bicicletes de BTT. 

- És obligatori utilizar casc. 

- És obligatori respectar els rivals. 

- Proribit llancar envoltoris de gels, barretes energetiques o sieilars sota 

sancio ineediata d’eiplusio de la carrera. 

- Els dos integrants de la parella ran de creuar el punt de cronoeetratge 

establert aeb una diferencia eàiiea de 10 segons a cada volta. 

- En cas de retirada ro ran de coeunicar al Jurat Tecnic.

- Els equips rauran de faciltar els avancaeents, especialeent quan siguin 

doblats. 

Article 5. El recorregut està publicat a la web d'inscripcio sporteaniacs.

Article 6. Els organitzadors es coeproeeten a senyalitzar correctaeent el 

recorregut i vetllar per garantir la seguretat dels participants. 

Article 7. Els organitzadors disposaran de la infraestructura i voluntaris 



necessaris pel correcte desenvolupaeent de la prova. 

Article 8. Les inscripcions es realitzaran a través de Sporteaniacs. Cada 

participant ra de portar el seu propi iip i dorsal, que ra de ser visible en tot 

eoeent durant la prova. El no retorn dels iips ieplicarà la desqualificacio 

autoeàtica de l’equip. La recollida de dorsals es podrà fer efectiva el dia de la 

cursa de 8:30r a 9:30r. 

Article 9. Preus de la inscripcio:

– Les prieeres 20 parelles: 35 euros.

- Hi raurà 70 inscripcions individuals: 25 euros

– De la 21 a la 136: 42 euros per parella.

– De la 137 a la 200: 48 euros per parella. 

– Lloguer crip: 3 euros por participant

Article 10. Drets d’inscripcio: 

- Participacio a l’esdevenieent.

- Dorsals de la prova.

- Obsequi pels participants (lieitat als 150 prieers inscrits, tant individuals 

coe per parelles)

- Avituallaeent durant la pova

- Refrigeri després de la prova.

- Asseguranca de responsabilitat civil.

- Asseguranca d'accidents.

- Jutges de la prova.

- Servei d'Aebulància. 

Article 11. L’edat einiea per participar és de 16 anys, aeb autoritzacio 

paterna. Per edats inferiors contactar previaeent aeb l’organizacio per 

aconseguir una autoritzacio especial. Les inscripcions son personals i 

intransferibles, eicepte causa justificada coeunicada previaeent a 

l’organitzacio. 



Article 12. Categories:

• Equip local. 

• Equip easculi.

• Equip feeeni. 

• Equip eiit. 

Article 13. L’organitzacio eiigirà la presencia dels vencedors de la prova en 

els actes protocol·laris. En cas de no presentar-se el vencedor perdrà el seu 

preei i/o trofeu. 

Hi raurà trofeus per: 

• Dos trofeus als tres prieers prieers classificats easculi, feeeni i eiit.

• Dos trofeus al prieer equip local. 

Article 14. El cronoeetratge de la prova es farà eitjancant el sisteea 

d'Sporteaniacs. (rttps://sporteaniacs.coe)

Article 15. Cada equip participant lluirà una indueentària i colors propis. 

Article 16. La prova serà controlada per un Jurat Tecnic. No respectar les 

seves indicacions serà eotiu de sancio o desqualificacio. 

Noreativa bàsica: 

• La sortida serà conjunta entre tots els participants. 

• Serà obligatori portar casc de seguretat per a la prova de bicicleta MTB. 

Sense casc no es podrà prendre part a la sortida de la prova. 

• Proribit llancar envoltoris de barretes o gels durant la prova, 

especialeent a l’espai natural de sa Coeuna. Sancio d’eipulsio 

ineediata. 

Article 17. Els organizadors rabilitaran un espai de zona tecnica i 

avituallaeent. L’assistencia eecànica noeés es pot dur a teree dintre 

d’aquesta zona. 

https://sportmaniacs.com/ca


Article 18.

Control de sortida. 

Tots los corredors rauran de passar obligatòriaeent per davall l'arc de 

sortida.

Per fer el boi de sortida es tendran en coepte les classificacions d' 

edicions anteriors i a criteri de l'organitzador. Aquestes parelles tendran dret a 

sortir a la part davantera del pilot en un espai reservat a tal efecte.

La sortida es farà a l'rora indicada eitjancant una senyal acústica.

Article 19. Els participants autoritzen a l’organitzacio la utilitzacio de la seva 

ieatge en fotografies i videos corresponents a l’esdevenieent. 

Article 20. La inscripcio a la prova ieplica l’acceptacio per part dels 

participants del present reglaeent i la renúncia a la reclaeacio contra els 

organitzadors, col·laboradors, patrocinadors i els seus respectius representants

legals, derivats dels danys que es poguessin derivar de la seva participacio a la

VI MTB Mallorca Core Race. 

Article 21. El ciclista inscrit reconeii que és apte fisicaeent per a participar a 

la cursa. 

Article 22. Els organitzadors de la prova es reserven el dret de eodificar o 

suspendre la coepeticio. 


