
                                      

Open Escolar Btt Girona 2021  

KIDS BY SEA OTTER EUROPE       

                                                                                         
El Open Escolar Btt Girona KIDS BY SEA OTTER EUROPE, té com objectiu donar continuïtat al treball que realitzen 

les escoles de ciclisme. 

El format del Open Escolar Btt Girona KIDS BY SEA OTTER EUROPE,  

 Totes les proves constaran de dues activitats: una prova XC i una altra preparada i escollida per l’escola 

organitzadora. Les dues tindran la mateixa puntuació.  

 Hi hauran 3 circuits  (aproximadament de 600/1000 metres, 1,5/2 quilòmetres i 2,5/3 quilòmetres) amb diferent 

nivell tècnic. El participant juntament amb el tècnic de l’escola de ciclisme decidiran el traçat que més s’adapta 

a les seves necessitats. En el moment de confirmar la inscripció el dia de la prova, hauran d’indicar quin nivell 

trien.  

 En funció de la participació es podrien dividir les sortides. Sortida per ordre d’inscripció. 

 Quan els nens i nenes acabin la primera prova automàticament hauran de fer la prova complementaria.  

 La prova XC serà controlada per membres de la Federació i de l’escola organitzadora, i la complementaria pels 

tècnics de l’escola que coordina la prova.  

 Hi haurà un obsequi per tots els participants. 

 Els corredors que no disposin de Llicència Federativa, hauran de fer la llicència de dia, amb un cost de 3 

euros. 

 Es farà el reconeixement a tots els participants de cada categoria en el photocall de SEA OTTER EUROPE, 

però no hi hauran trofeus. 

 Utilitzar la mateixa bicicleta per la prova XC i per la prova complementaria.  

 La prova XC serà per dificultat tècnica que hauran d’escollir conjuntament els tècnics de les escoles 

juntament amb els seus participants: 

 Nivell 1: 8min    Nivell 2: 20min   Nivell 3: 30min 

 Preu inscripcions on-line (5€ més 1€) i mateix dia (10€). 

 Dorsals per tot el Open Escolar, per nivells de participació. 

 Dorsals 

Nivell 1 : 1-199   Nivell 2 : 200-399  Nivell 3 : 400-600 

 

 

Girona, 1 d’ octubre de 2021 


