INSCRIPCIONS

ORGANITZA

Per avançat, fins el 18 d'octubre:
16 amb llicència federativa.*
20 sense llicència federativa.
Un ingrés per persona tot indicant-hi el nom, cognoms
i DNI a "La Caixa": 2100-0326-97-0200125231
Recordeu portar el comprovant bancari.
El dia de la sortida:
19 amb llicència federativa.*
23 sense llicència federativa

COL·LABORA

VI EDICIÓ

23 d'octubre

Places limitades a 1.000 participants.
*Caldrà presentar la llicència de la FEEC (modalitat C) o
bé de la Federació de Ciclisme.
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Dissabte 22
De les 16.00 a les 20.00 h: Recollida de dorsal.
Diumenge 23
07.00 h: Inscripció, recollida de dorsal i petit esmorzar.
08.00 h: Sortida.
14.00 h: Hora límit d'arribada.

LLOC
Seu del Club Falcons Sabadell, Osaka, 10.

PER MÉS INFORMACIÓ
Club Falcons Sabadell
C/ Osaka, 10
08203 Sabadell

Tel. 93 725 49 95 / 695 22 79 71
lafalconada@lafalconada.cat
www.lafalconada.cat

En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins un bosc espès,
cinc quarteres massa terra.
"Com el Vallès no hi ha res".
Pere Quart (Joan Olivé)

Un any més hem preparat dos recorreguts nous per la
VI edició de la Falconada, on trobareu pistes, corriols,
trialeres i llocs que esperem siguin nous per a vosaltres
i del vostre grat. En aquesta edició, la pedalada passar
per cinc municipis: Sabadell, Castellar del Vallès,
Sentmenat, Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines
i Sant Llorenç Savall.
Hi ha dos recorreguts exigents. Un més que l'altre.
La Falconada dóna nom a la pedalada i és el recorregut
més exigent: de 58 Km i 1300 m de desnivell positiu
amb un IBP de 109. Hi haurà dos avituallaments, un
al quilòmetre 17 i un altre al quilòmetre 37. Aquest
recorregut té un horari de pas al quilòmetre 11 per als
que no portin el ritme adequat.
La Falconadeta és el recorregut curt, de 32 km i 460
m de desnivell positiu amb un IBP de 40. Hi haurà un
avituallament al quilòmetre 14 del recorregut. Aquest
recorregut per ser el curt, també té la seva dificultat.
En acabar, hi haurà un obsequi per a tots els participants.
Esperem que passeu una bona jornada pedalant, gaudint
i respectant tot allò que us envolta.

REGLAMENT
La marxa és una prova ciclista de caràcter no competitiu.
És obligatori l'ús del casc i dur sempre el dorsal visible.
Si s'ha d'abandonar, cal fer-ho en algun control.
Cal ser respectuós amb la natura. No llenceu deixalles.
Cal ser respectuós amb els altres participants. Procureu
agilitzar la sortida i deixar pas sempre que us ho
demanin.
L'organització declina tota responsabilitat dels possibles
incidents físics/materials o altres perjudicis que la
participació a la marxa pugui representar per als inscrits,
ni dels que puguin fer a tercers.
Cal respectar les normes de circulació i les indicacions
dels organitzadors, tant a les pistes forestals com en
els encreuaments de carreteres.
Tots els imprevistos no reflectits en aquest reglament
seran resolts per l'organització i les seves decidions
seran d'acompliment obligatori.
Els menors d'edat han de portar l'autorització dels pares.
La inscripció implica l'acceptació d'aquest reglament.
L'organització es reserva el dret d'excloure a qualsevol
participant pel fet de no complir-lo, aixi com el dret de
modificar, si cal, el circuit o d'ajornar la sortida.

FULL D'INSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms

Adreça

Població

Telèfon

Codi Postal

Data naixement

Correu electrònic

DNI

Llicència

