
 

 

 

 

ARANBIKE 2018 

DATA: Dissabte 25 d’agost 

HORA: 09.30 h  

LLOC: GESSA   

INTRODUCCIÓ 

 

L'Aranbike és una marcha de BTT que discorre pels bells paratges dera Val d' Aran. Els participants podran 
escollir entre dos circuits adaptats al nivell de cadascú.  A més a més hi haurà un circuit infantil per a  
participants fins a 15 anys i un de mini per a nens/es fins a 10 anys.  

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

 

• Les inscripcions s’hauran de fer a través d’aquest enllaç fins el dijous 23 a les 24.00h 
http://tmtiming.com/inscripcionsaranbike2018 

• Preu inscripció: 

25 € per als no federats  

20 € pels federats (Federació de ciclisme. FCC i/o RFEC) 

10 € circuit infantil (fins a 15 anys) 

    5 € circuit mini (fins a 10 anys) 
 

• Recollida de dorsals: Divendres 24 de 17.00 a 20.00 h al CAEI. En el cas de que no es pugui venir el 
divendres, es podrà recollir el mateix dia de la cursa de 07.45h a 8.30 h 

 

HORARIS 

 

7.45 a  08.30 h: Recollida de dorsals en el local social de Gessa 

09.15 h  Sortida circuit infantil 

09.30 h:  Sortida 40 i 20 Km 

10.00 h:   Sortida circuit mini 

13.30 h:  Repartiment de premis 

 

PREMIS i OBSEQUIS 

 

• Hi haurà una samarreta i bidó de regal per a tots els participants. 

• Premis per als tres primers participants de cada circuit, dona i home.   

 

* Molt important: En el circuit de 10Km hi podrà participar qui vulgui però només hi haurà premi per els/les 
corredors/es de fins a 15 anys. El circuit mini només està destinat per a corredors/es de fins a 10 anys. 



 

 

 

 

 

REGLAMENT 

 

 

1.  L 'Aranbike és una proba de BTT d'oci no competitiva. Tot i que hi haurà un cronometratge, 
l'Aranbike no és una competició pel que en tot moment s'haurà de respectar les normes de circulació i 
les indicacions dels voluntaris. 
 
2. Serà obligatori estar en possessió de la  llicència federativa en vigor  de la FCC - RFEC (Federació 
Catalana de Ciclisme o Real Federación Española de Ciclismo) per a participar-hi. Els participants que 
no estiguin en possessió de la llicència federativa hauran de treure l'assegurança de dia amb el club 
organitzador (va inclosa en el preu per a no federats). 
 
3. Per a recollir el dorsal serà obligatori presentar la llicència federativa. 
 
4. És obligatori l'ús de casc homologat. 

 

          5. És obligatori la col·locació del dorsal al frontal de la bicicleta. 

 

             6. El recorregut estarà senyalitzat, seguiu les indicacions. 

 

7. L'organitzador es reserva el dret de modificar els circuits i/o neutralitzar la proba en cas de força    
major. 

 

             8. Els participants estan obligats a respectar els horaris i controls disposats per l'organització. 

 

9. L'organitzador queda lliure de tota responsabilitat davant de qualsevol accident personal i/o 
mecànic dels participants. 

 

           10. L'organització no es fa responsable de danys a tercers. 

 

           11. La inscripció no dóna dret a cap mena de reclamació a l'organització per danys i perjudicis. 

 

           12.L'organització no es fa responsable de cap pèrdua ni robatori. 

 

          13. El fet de participar implica l'acceptació d'aquest reglament. 

 

          14. Tot allò no especificat en aquest reglament quedarà sota decisió de l'organitzador. 

 

 


