
REGLAMENT ELIMINATOR BTT

L’ ELIMINATOR BTT Granollers és una prova espectacular de Cross Country en la qual
els corredors competeixen de 2 en 2 alhora en un recorregut curt i explosiu entre el públic,
els primers de cada sortida passen a la següent fase fins arribar a la gran final a 4.

L'organització es reserva la possibilitat de variar el nombre de participants per sortida per
tal  de  garantir  el  major  nombre  de  mànegues  possibles  mantenint  la  seguretat  dels
participants. 

El nombre màxim de participants per mànega serà de 4.

En  el  cas  que  alguna  categoria  tingui  un  nombre  senar  d'inscrits  la  última  de  les
mànegues inicials tindrà 3 participants dels quals es classificaran els 2 primers per la
següent ronda.

RECORREGUT

El  recorregut  te  una  distància  de  600  metres  per  volta.  Cal  fer-hi  dues  voltes  per
completar-lo en el cas de la categoria absoluta i una volta en les categories infantil i júnior.
Tot el circuit està delimitat per cintes de marcar i altres elements. 
Està compost per trams revirats, rampes fortes, girs tancats i un eslàlom. 
Els  punts  més  perillosos  estaran  senyalitzats  prèviament  però  és  responsabilitat  dels
participants conèixer el circuit.
Els participants podran reconèixer el circuit prèviament durant un temps determinat que
s'anunciarà el mateix dia de la prova.

NORMATIVA

Està prohibit el contacte intencionat entre els corredors. 
Fer  caure,  empènyer  i  altres  comportaments  antiesportius  seran  penalitzats  amb  la
desqualificació del corredor.
L'organització de la prova determinarà si un corredor ha incorregut en aquest tipus de
comportaments  i  decidirà,  al  finalitzar  la  mànega,  si  passa  a  la  següent  ronda  o  és
desqualificat.
No es podrà apel·lar les decisions de l'organització.
Es  pot  participar  amb  qualsevol  tipus  de  bicicleta  sempre  que  aquesta  no  incorpori
elements  que  puguin  resultar  perillosos  per  als  participants.  L'organització  decidirà,
unilateralment, si una bicicleta incorpora o no aquests elements. En el cas que sigui així
es donarà la oportunitat al participant a retirar-los per poder prendre part de la prova.
Els participants hauran de dur casc de ciclisme homologat i podran dur aquells elements
de protecció que creguin convenients sempre que no puguin resultar perillosos per els
altres participants.
A cada participant se li assignarà un dorsal que serà el que l'identificarà durant tota la
prova. Aquest ha d'anar situat al manillar de la bicicleta i ha de ser visible en tot moment.



SORTIDA I ARRIBADA

La sortida i l'arribada son al mateix punt.
Estarà senyalitzada per una graella amb una posició per a cada corredor. 
Les posicions dels corredors a cada mànega s'assignaran per sorteig a cada sortida.

CATEGORIES

S'estableixen les següents categories:

Categoria Edats Voltes al circuit

Infantil masculina Entre 8 i 12 anys 1

Infantil femenina Entre 8 i 12 anys 1

Júnior masculina Entre 13 i 17 anys 1

Júnior femenina Entre 13 i 17 anys 1

Absoluta masculina A partir de 18 anys 2

Absoluta femenina A partir de 18 anys 2

Els  participants  inscrits  autoritzen  a  l’organització  a  emprar  fotografies  i/o  vídeos  de
l’esdeveniment,  amb  la  finalitat  de  promocionar  l’  Eliminator  BTT,  i  també  a  cedir  la
reproducció a diferents mitjans (premsa, webs, xarxes socials, blogs…)


