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RECORREGUT 

hhttttpp::////ssaammiillaannaa..bbllooggssppoott..ccoomm..eess//pp//ppuujjaaddaa--aall--ccaasstteellll--ddaallaarroo--mmeemmoorriiaall--ttoolloo..hhttmmll  

  

EEll  rreeccoorrrreegguutt  ccllààssssiicc  ttéé  uunnaa  ddiissttàànncciiaa  ttoottaall  ddee  1122  kkmm  aammbb  ssoorrttiiddaa  ii  aarrrriibbaaddaa  aa  llaa  ppllaaççaa  ddee  llaa  VViillaa..    

••  AAllttiittuudd  mmíínn..::  220022  mm  

••  AAllttiittuudd  mmààxx..::  880077  mm  

  

DESENVOLUPAMENT 

LLaa  pprroovvaa  eess  ddeesseennvvoolluuppaarràà  ssoottaa  ll’’oobbsseerrvvaacciióó  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  ccuurrssaa  qquuee  ffaarràà  ccoommpplliirr  eell  rreeggllaammeenntt::  

hhttttpp::////wwwwww..ffbbmmwweebb..ccoomm//ppddff//RReeggllaammeenntt%%2200CCOOPPAA%%2200BBAALLEEAARR__22001122__rreevv33..ppddff  

  

  0088..0000  --  0099..0000hh::  RReeccoolllliiddaa  ddee  ddoorrssaallss  ii  vvaalliiddaacciióó  ddee  xxiippss    

  0099..1155hh::  BBrreeeeffiinngg  

  0099..3300hh::  SSoorrttiiddaa  

  1111..3300hh::  RReeffrriiggeerrii  ffiinnaall  ii  eennttrreeggaa  ddee  pprreemmiiss  

PPrreemmiiss,,  qquuee  nnoo  sseerraann  aaccuummuullaabblleess,,  ppeerr  aallss  ttrreess  pprriimmeerrss  ccllaassssiiffiiccaattss  MMaassccuullíí  ii  FFeemmeenníí  ddee  ccaaddaa  CCaatteeggoorriiaa..  

TToottss  eellss  ppaarrttiicciippaannttss  tteennddrraann  uunn  rreeccoorrddaattoorrii  ddee  llaa  ccuurrssaa..  

 

INSCRIPCIONS 

IInnssccrriippcciioonnss::  wwwwww..eelliitteecchhiipp..nneett  

  

NNúúmmeerroo  mmààxxiimm  ddee  ppaarrttiicciippaannttss  330000..  

225500  ppllaacceess  ppeerr  aa  ffeeddeerraattss    ((oobbeerrttuurraa  ddiilllluunnss  3300  ddee  sseetteemmbbrree  aa  lleess  2200..0000  hh..))  

5500  ppllaacceess  ppeerr  aa  nnoo  ffeeddeerraattss  ((oobbeerrttuurraa  ddiimmaarrttss  88  dd’’ooccttuubbrree  aa  lleess  2200..0000hh..))  

TTaannccaammeenntt,,  ddiijjoouuss  1100  dd’’ooccttuubbrree  aa  lleess  2200..0000  hh..  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT::  EEllss  ffeeddeerraattss  hhaauurraann  ddee  pprreesseennttaarr  oobblliiggaattòòrriiaammeenntt  llaa  TTAARRGGEETTAA  FFEEDDEERRAATTIIVVAA  aa  ll''oorrggaanniittzzaacciióó  

ppeerr  ppooddeerr  rreettiirraarr  eell  ddoorrssaall  ppeerr  ttrraaccttaarr--ssee  ddeell  CCaammppiioonnaatt  ddee  BBaalleeaarrss  ppeerr  CClluubbss..    

  

1122,,0000  €€//ppaarrttiicciippaanntt  aammbb  lllliicceenncciiaa  ffeeddeerraattiivvaa  ((nnoo  iinncclloouu  eell  lllloogguueerr  ddeell  xxiipp))..    

2200,,0000  €€//ppaarrttiicciippaanntt  sseennssee  lllliicceenncciiaa  ffeeddeerraattiivvaa  ((nnoo  iinncclloouu  eell  lllloogguueerr  ddeell  xxiipp))..    

  

AAllttrreess  iinnccrreemmeennttss  aaccuummuullaabblleess::      

--  LLlloogguueerr  ddeell  xxiipp::  33  €€//ppaarrttiicciippaanntt..    

--  PPoorrttaaddoorrss  ddee  xxiipp  ggrroocc::  sseennssee  ccààrrrreecc..    

AAqquueessttss  iimmppoorrttss  nnoo  ssóónn  rreeiinntteeggrraabblleess..  EEll  xxiipp  ééss  ppeerrssoonnaall,,  iinnttrraannssffeerriibbllee  ii  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ppeerr  aa  ppaarrttiicciippaarr--

hhii..  ÉÉss  oobblliiggaattòòrriiaa  llaa  ddeevvoolluucciióó  ddeell  xxiipp  bbllaanncc  uunn  ccoopp  ffiinnaalliittzzaaddaa  llaa  ccuurrssaa..  



 

LLaa  iinnssccrriippcciióó  eenn  aaqquueessttaa  pprroovvaa  ccoommppoorrttaa  ll’’aacccceeppttaacciióó  ddeell  rreeggllaammeenntt  eenn  vviiggoorr  ii  llaa  nnoorrmmaattiivvaa..  

LLaa  ccuurrssaa  sseerràà  oobbeerrttaa  aa  ttoottss  lleess  ppeerrssoonneess,,  ddee  qquuaallsseevvooll  nnaacciioonnaalliittaatt  ii  sseexxee,,  ffeeddeerraaddeess  oo  nnoo..  ÉÉss  sseevvaa  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ddee  rreeccoonnèèiixxeerr  eell  sseeuu  nniivveellll  ddee  ccoonnddiicciióó  ffííssiiccaa  nneecceessssààrriiaa  ppeerr  aaffrroonnttaarr  aaqquueessttaa  pprroovvaa..  EEss  

rreeccoommaannaa  qquuee  eellss  eessppoorrttiisstteess  hhaaggiinn  ppaassssaatt  uunnaa  pprroovvaa  dd’’aappttiittuudd  pprrèèvviiaa..  EEllss  ppaarrttiicciippaannttss  eexxiimmeeiixxeenn  aa  

ll’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  qquuaallsseevvooll  pprroobblleemmaa  mmèèddiicc  oo  ffííssiicc  dduurraanntt  eell  ttrraannssccuurrss  ddee  llaa  CCuurrssaa..  

EEll  ppaarrttiicciippaanntt  hhaa  ddee  dduurr  eell  ddoorrssaall  bbeenn  vviissiibbllee  dduurraanntt  ttoottaa  llaa  ccuurrssaa  ii  sseegguuiirr  ll’’iittiinneerraarrii  mmaarrccaatt  sseennssee  ssoorrttiirr--

ssee’’nn  ddeell  mmaatteeiixx  ((nnoo  eess  ppeerrmmeetteenn  lleess  ddrreecceerreess))..  

LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  nnoo  eess  ffaa  rreessppoonnssaabbllee  ddeellss  aacccciiddeennttss  oo  ddaannyyss  qquuee  ppuugguuiinn  rreebbrree  oo  pprroodduuiirr  eellss  ppaarrttiicciippaannttss,,  

eennccaarraa  qquuee  iinntteennttaarràà  eevviittaarr--llooss..  

LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  eess  rreesseerrvvaa  eell  ddrreett  ddee  mmooddiiffiiccaarr  eell  rreeccoorrrreegguutt  oo  ssuussppeennddrree  llaa  ccuurrssaa  ssii  lleess  ccoonnddiicciioonnss  

mmeetteeoorroollòòggiiqquueess  aaiixxíí  hhoo  aaccoonnsseelllleenn..  

EEllss  ppaarrttiicciippaannttss  sseegguuiirraann  lleess  iinnssttrruucccciioonnss  qquuee  eellss  ssiigguuiinn  ddoonnaaddeess  ppeerr  ll’’oorrggaanniittzzaacciióó,,  eessttaanntt  oobblliiggaattss  aa  

rreettiirraarr--ssee  ssii  qquuaallqquuee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  pprroovvaa  aaiixxíí  eellss  hhoo  iinnddiiccaa..  


