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41°55'27.8"N 2°19'43.2"E

Estacionament autocaravanes (el parc de les set fonts disposa d’una zona d’autocarvanes) 

Aparcaments cotxes
Zones

Paddock 
Podi
Zona àrbitres zona tècnica
Bar

Accés tallat, permès només a veïns i paddock

Accés tallat, permès només a veïns i paddock
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C. Pare Manuel Cazador
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C. Miquel Martí i Pol
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Accés bicicletes i a peu

Accés bicicletes i a peu

Accés bicicletes i a peu

Bar pavelló i serveis

Bar pavelló i serveis

Bar pavelló i serveis

Accés bicicletes i a peu

Accés bicicletes i a peu

Accés bicicletes i a peu

No aneu amb la bicicleta pels lloc on no està expressament senyalitzat.

Respecteu l’entorn, no llançeu embolcalls. Emporteu-vos-ho o dipositeu-ho en el 

Si heu d’estacionar en els carrers adjacents, feu-ho de tal manera que no causi

Com a prova espor�va que és, us demanem que us n’abs�ngueu.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

contenidor corresponent.

molès�es als veïns, no bloquegeu entrades de garatge.
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Inscripcions

A través de la plataforma FCC:  h�ps://bit.ly/Sjv-Osona23

Obertes fins les 24h00 del dimarts dia 7 de març. 

Preu 22€, pre benjamins i benjamins: 12€.  No s’admeten inscripcions fora de termini.

Horaris i llista d’inscrits

Desenvolupar i consolidar habilitats evitant la frustració.

Guiatge calmat i respectuós entenent l'error com oportunitat d'aprenentatge, 

valorant l'esforç i la capacitat de superació per sobre la consecució dels resultats.

Benjamins i pre benjamins proves par�cipa�ves.

Principiants, alevins, opens amb classificació, podi i arrossegament de punts.

Fomentem la par�cipació per sobre el resultat

Categories de par�cipació

Alevins (11-12 anys),    principiants (9-10 anys) i opens amb els nivells de blau, blanc i negre

   Benjamins (7-8 anys) i    pre benjamins (5-6 anys) 

Es publicarà a la web  una vegada tancades les inscripcions.www.copaosona.cat
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https://www.ciclisme.cat/inscripcions/int/5210124/ca
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Infromació d’interès i pel bon desenvolupament de la prova 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

Consell Comarcal d’Osona

Ajuntament de
Folgueroles

Primera sor�da a par�r de les 9h00 del ma�

Es recomana arribar 60 minuts abans de la vostra sor�da

Podeu recollir la vostra targeta entre 30 i 60 minuts abans de la vostra sor�da

Cap categoria començarà si la que la precedeix encara no ha finalitzat

Els horaris són es�mats i podrien tenir alguns retards

La inspecció de les zones es pot fer dissabte o diumenge des de l’exterior

Per facilitar la tasca a jutges i espor�stes es demana a acompanyants i públic 
romandre a l’exterior del perímetre de les zones  

Accés a les zones només permès als espor�stes en el seu horari de cursa

Categories benjamí i pre-benjamí es permet un assistent per par�cipant dins la zona

Els lliuraments de premis es realitzaran a mesura que finalitzin les categories

Només els tres primers classificats seran cridats a podi

Categories benjamí i pre-benjamí rebran una medalla per la seva par�cipació
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Per la vostra seguretat, punts importants de la norma�va, 
la podeu trobar complerta aquí

Servei de cafeteria i entrepans freds i calents

Cada par�cipant és responsabe de recollir la seva placa i targeta
a l’oficina de cursa

S’u�litza la mateixa placa de dorsal per a totes les proves del calendari FCC,

si us cal renovar-la, l’heu de sol·licitar el mateix dia de la prova, el preu és de 5€.

A la targeta, el número de zona encerclada indica per on s’ha de començar la primera volta, 

l’inici de la segona volta és lliure.

2023

#CiclismeCat
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No estan permesos suports de càmera       ni càmeres al casc

No porteu la targeta a la boca       ni a llocs an�higiènics

Obligació protector de �bia totes les categories

Obligació d’u�litzar protector d’esquena fins nivell taronja

Cal portar els extrems del manillar tapats

https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/Normatives/Normativa%20general/esportivatecnica-trialfcc-2023.pdf
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Moltes gràcies per la vostra col·laboració

ST. JULIÀ DE VILATORTA 12.03.2023

Carrer Miquel Mar� i Pol, ocupeu només la parcel·la assignada

Estacioneu el vostre vehicle al costat de la vostra carpa

No bloquegeu completament el carrer, deixeu pas per accés dels veïns

Pel bé de tots intenteu tenir-ho instal·lat abans de l’inici de la prova

Deixeu l’espai u�litzat net

Per reserva d’espai  fins dimarts dia 7 de març  info@trialsport.es

Si veniu a Sant Julià de Vilatorta no marxeu sense haver visitat:

Ruta Modernista

Descarregueu autoguia 

i aneu a  per conèixer més ac�vitatsh�p://turismesantjulia.com/
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Instruccions paddock clubs

http://turismesantjulia.com/?lang=es
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