INFORMACIÓ DEL PARTICIPANT DE LA 3 TURONS BTT
Recollida de dorsals i xip:
És imprescindible que els participants recolliu el vostre dorsal abans de l’inici de la marxa ciclista i el col·loqueu al manillar
de la bicicleta, permeten que el número del dorsal sigui visible. Podreu recollir el dorsal i les brides de subjecció a l’estand
d’informació de la Fira Vicactiva’t que trobareu al Parc Jaume Balmes de Vic en els dies i horaris següents:
Divendres 18 de juny, de 18 a 20 h
Dissabte 19 de juny, de 10 a 20 h
Diumenge 20 de juny, de 7 a 8 h
Us recomanem que recolliu el dorsal i el col·loqueu a la vostra bicicleta abans del diumenge.
Per a retirar el dorsal és obligatori presentar qualsevol document acreditatiu (DNI, carnet de conduir, etc.).
Els dorsals dels participants del recorregut 3 Turons Vic-BTT (llarg) incorporen un xip de cronometratge.
En cas que hagueu comprat el mallot de la cursa el podreu recollir a partir del dissabte 19 a la tarda a la Fira Vicactiva’t.
Us enllacem el programa d’activitat de la Fira Vicactiva’t per si voleu fer coincidir la recollida del dorsal amb una de les
activitats que s’hi celebren – Programa Fira Vicactiva’t
Lloc i hora de sortida de la marxa
Els recorregut 3 Turons Vic-BTT (llarg) i el recorregut El Turonet (curt) sortiran des del Passeig d’en Pep Ventura, 2, al costat
de la Fira Vicactiva’t situada al Parc Jaume Balmes de Vic en horaris diferents:
El recorregut 3 Turons Vic-BTT (llarg) sortirà a les 8:30 h.
El recorregut El Turonet (curt) sortirà a les 8:45 h.
Us recomanem que us col·loqueu a sota l’arc de sortida 15 minuts abans de l’inici.
Senyalització dels recorreguts
El recorregut El Turonet (curt) i el 3 Turons Vic-BTT (llarg) estan convenientment senyalitzats. És imprescindible que seguiu
en tot moment les indicacions de l’organització. Recordeu que les carreteres, encara que siguin pistes de muntanya, estan
obertes a la circulació de vehicles. Us recomanem l’habitual i màxima prudència.
Lloc d’arribada
 El recorregut El Turonet (curt) acaba en el mateix punt de sortida, al Passeig d’en Pep Ventura.
 El recorregut 3 Turons Vic-BTT (llarg) tindrà dues arribades. La primera serà a la zona esportiva de Vic (Camp de
Futbol Municipal de Vic), que és on finalitzarà el recorregut cronometrat. A partir d’aquí, i ja dins el casc urbà de
Vic, heu de seguir les senyals fins a l’arribada neutralitzada al Passeig d’en Pep Ventura.
Avituallaments i botifarrada
• Els ciclistes participants en el Turonet (curta) tindreu un avituallament a la meitat del recorregut.
• Els ciclistes participants en el recorregut 3 Turons Vic-BTT (llarg) tindreu a la vostra disposició tres avituallaments:
1r avituallament: La Miranda
2n avituallament: Sant Sebastià
3r avituallament: Creu de Gurb
I en finalitzar, tots els participants podreu gaudir d’un bon entrepà de botifarra a l’espai de la Fira Vicactiva’t.
En el material que rebreu en el moment de l’acreditació, trobareu una polsera. És obligatori
portar-la al canell per accedir als avituallaments i a la botifarrada.
Serveis al ciclista en el transcurs de la marxa
En el cas que en el transcurs de la marxa necessitis contactar amb l’organització, els telèfons són: 609 890 810 / 639 382
853 (anota’ls a l’agenda del teu telèfon!)
Mesures COVID i de protecció del medi ambient
En aplicació de les mesures de seguretat sanitària, és obligatori utilitzar el teu bidó o el bidó Viactiva’t que es facilitarà en
el moment de la recollida del dorsal, per omplir-lo de líquid en els avituallaments. L’organització no facilitarà vasos.
Caldrà dur posada la mascareta fins a 30 segons abans de l’inici de la cursa i, un cop acabat l’itinerari, serà necessari tornarse-la a posar.
Així mateix, et recordem que en la sortida de cada avituallament trobaràs un contenidor per llençar les escombraries.
T’agrairem que els utilitzis per contribuir a conservar els espais naturals nets.
Seguretat
La 3 Turons BTT, d’acord amb la Federació Catalana de Ciclisme, incorpora les mesures necessàries per garantir la seguretat
dels participants amb l’únic objectiu que esdevingui una jornada festiva per compartir i gaudir del nostre esport preferit!

