
FEDERACIÓ
CATALANA
CICLISME
t896

REGLAMENT BASE PER A L'ORGAN¡TZACIÓ DE CURSES DE CARRETERA

Títol de la cursa: IUENIORIAL JOSEP GARCIA

Categoria: lVlaster 40, 50, 60 i Fémines Tipus de la prova ** : Xallenge Veterans

Entitat organitzadora: ASSOC.CICLISTA GIRONA Llicéncia núm.: 6010

Població: GIRONA Teléfon: 607432513

Correu electrónic: jruiz5591@gmall.com Página web:

«

Lloc de celebració: VILABLAREIX (Girona)

Punt de soÉida: Carrer Raset Km total recorregut: 50 km

;T:'ff;;ffi ;ffi ,*ffi ffi;;; J"?;ff;ffi ff ffiñ:;' - * - -' * @ € 6 @ € o @ € € 6 € € 6 € @ @ 6 6 rc @ a @ @ 6 @

Art. 2n - El control de llicéncia i signatura s'efectuará en el lloc de la sortida des d'una hora abans de l'inici de la cursa.

Art. 3r - La inscripció i el seu cost s'adequará al "Plec de procediments i obtigacions financeres de la FCC".

Ad. 4t - Els corredors guanyadors, dels diferents trofeus establerts, hauran de presentar-se obligatóriament als actes protocol laris

en ser cridats per l'organitzador.

Art. 5é - Avala i garanteix el pagament dels premis i el lliurament a la FCC de la part corresponent del cost de la inscripció,

En/Na/N' JOSE RUIZ GAMERO domiciliat a Sant Julia de Ramis, c/Pau Casals,23

Art. 6é - Els premis i trofeus d'acord amb el "Plec de procediments i obligacions financeres de la FCC" seran fets

efectius a linea de arribada un cop finalitzada la cursa

a Girona

El President

03/02t2022
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Data:1910312022

A Barcelona, , 3 febrer de 2022

Hora: 10 H

Km per volta: 2km.
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$ rrt,;,ua 2üf 2 Per la Federació Catalana de Ciclisrne

Segell
*"(Campionat de Catalunya, Grans Clássiques, Critérium, Copa Catalana, Copa Catalunya, (Socials), Open '1 7-49)

Passeig de la Vall d'Hebron, 185-201, Velódrom d'Horta, porta 16 08035 Barcelona (Ronda de Dalt, sortida 4) N.l.F. G-08 909 582
Tel. 93 301 24 44 Fax 93 318 90 92 info@ciclisme.cat www.cicl¡sme.cat
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