
 
 

INFORMACIÓ PUJADA  SANT JOAN 
 
-Data: diumenge 28-06-2009 
-Hora: 10:00 h. matí 
-Sortida: Plaça de sant Francesc  
-Recollida de dorsals: de 8:00 h. a 9:30 h. 
 

 
 

REGLAMENT 
 

Pujada amb BTT 
Serà d’un sol recorregut de 12 km. amb 500 metres de desnivell   acumulat.  
La  sortida serà a la plaça de sant Francesc i  l’arribada a l’ermita de sant Joan. 
 
.        En cas de federat cal disposar de llicència en vigor. 

És obligatori l’ús del casc. 
La 1a pujada a l’ermita de sant Joan amb BTT és un esdeveniment 
esportiu no competitiu. 
És obligatori dur el dorsal ben visible. 
L’organització declina tota responsabilitat  quant a perjudicis que la prova 
pogués ocasionar als participants i a tercers. 
Pel fet d’inscriure’s,  el participant accepta el reglament. 

Combinada: 
La combinada consisteix en la participació en la Pujada corrent              
(24 de juny) i la cursa en BTT (28 de juny). Es donarà premi al tres 
primers participants masculins i les tres primeres femenines que realitzin 
un millor temps en el conjunt de les dues proves. 
Per tal de participar en la 17a pujada en cursa els participants s’hauran 
d’inscriure mitjançant la pàgina web del club Atlètic Montblanc que és:         
http://www.atletisme.cat/clubs/montblanc/ 

L’organització es reserva el dret de modificar o decidir davant qualsevol imprevist 
que no s’hagi contemplat en aquest reglament. 
 

-Serveis de dutxes (Gimnàs Montblanc) plaça S.Francesc 
-Servei  tècnic  ( GR171 ) al mateix lloc de la sortida 

 
 
 
 

 
INSCRIPCIONS PUJADA SANT JOAN 

 
-Anticipades:  fins el 23 de Juny 2009 

                        -  10€  Federats      -  14€  No Federats 
-El mateix dia:  

                          - 13€  Federats      -  17€  No Federats 
1. Emplenar la butlleta d’inscripció o el formulari que podeu trobar a la        
pàgina web http://webfacil.tinet.org/bttmontblanc . 
2. Fer l’ingrés al núm. de compte : 

                  2081-0195-11-0000029155     Caixa Penedès 
3. Enviar el justificant d’ingrés a l’adreça bttmontblanc@telefonica.net 
el justificant ha d’incloure el nom de la persona i de la cursa. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
   PREMIS 
- 3 primers classificats masculins amb BTT 
- 3 primers classificats femenins amb BTT 
- 3 primers classificats masculins combinada (BTT i Atletisme) 
- 3 primers classificats femenins combinada (BTT i Atletisme) 
- Al participant de més edat amb BTT 
- Al participant de menys edat amb BTT 
- Un obsequi per a tots els participants 
   en el moment d’ entregar el dorsal 

 
Tel.de contacte 
Aleix-650417965 Ramon-690670780 Jose- 680197465 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  
Nom………………………………..Cognoms……………………………………….. 
 
Adreça................................................Població............................................................. 
 
Codi Postal................................Telèfon ........................................................................ 
 
Email............................................................................................................................... 
 
Data naixement......................................DNI................................................................ 
 
Nom del Club................................................................................................................. 
 
 Llicència ................SI......................NO   Num de llicència......................................... 
Signatura                                     Signatura i DNI  del pare/mare en cas del menor 
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 1a Pujada ermita sant Joan amb BTT 
Montblanc 28 de juny 2009 

 

1a   COMBINADA  DE BTT I CURSA ATLETICA 

 
Ermitans i voluntaris          

pro-reconstrucció 
ermita de sant Joan 

 


