HORARIS
Dijous
 17:00h a 20:00h: Recollida de dorsals
Lloc: La Roca Foradada (Carrer de L'Alguer Nº 7. Tarragona)

Divendres
 17:00h a 20:00h: Recollida de dorsals
Lloc: La Roca Foradada (Carrer de L'Alguer Nº 7. Tarragona)

Dissabte
 10:00h a 13:00h: Recollida de dorsals
Lloc: La Roca Foradada (Carrer de L’Alguer Nº 7. Tarragona)

Diumenge
 7:00h a 8:30h: RECOLLIDA DE DORSALS (Parc de bombers de Cornudella)
 9:00h: SORTIDA (Parc nou, 150m del Parc de bombers)
 13:00h: TANCAMENT DE META
 13:15h: ENTREGA DE PREMIS

Cursa 20Kms
Amb una distància de 20,5Kms i l’ascensió a Gallicant i el poble de Siurana, la
cursa de la #CBV2016, vol mostrar als participants un recorregut atractiu amb
vistes a la Serra de Montsant i el Pantà de Siurana.
El caire de la CURSA de la #CBV2016 és competitiva, tot i que vol regnar el
respecte a la natura i als participants.
Avituallaments
► Avituallament 1: Cruïlla Pista del riu amb Grau de la Portella
► Avituallament 2: Cruïlla Pista del riu amb Grau de la Trona
► Avituallament 3: Gallicant
► Avituallament 4: Cruïlla Pista del riu amb Grau de la Trona
► Avituallament 5: Siurana
► Avituallament 6: Cruïlla Pista del riu amb Grau de la Portella

Premis i categories:
 Absoluta masculí i femení
 Júnior masculí i femení: entre 16 i 18 anys
 Sub-23 masculí i femení: entre 19 a 22 anys
 Sènior masculí i femení : entre 23 i 40 anys
 Veterà masculí i femení: entre 41 i 50 anys
 Màster masculí i femení: a partir de 51 anys
 Local masculí i femenina (empadronat a Cornudella)
 Bombers (voluntaris i professionals. Hauran d’acreditar-ho al recollir el
dorsal).
A aquest efecte es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre
de l’any en curs.
Tindran premi els 5 primers classificats absoluts masculins i femenins, i el primer
classificats de cada categoria. Els premis NO seran acumulables.

Marxa 14Kms
Amb una distància de 14Kms i ascendent a la part més alta del poble de
Siurana, la marxa de la #CBV2016, vol mostrar als participants un recorregut
atractiu amb vistes a la Serra de Montsant i el Pantà de Siurana. Poden gaudir
del intocable al pas del temps del poble de Siurana.
El caire de LA MARXA de la #CBV2016 és NO competitiva, tot i això es
reconeixerà als tres primers homes i les tres primeres dones arribats a meta.
Avituallaments

► Avituallament 1: Cruïlla Pista del riu amb Grau de la Portella
► Avituallament 2: Cruïlla Pista del riu amb Grau de la Trona
► Avituallament 3: Siurana
► Avituallament 4: Cruïlla Pista del riu amb Grau de la Portella

Premis i Categories
La marxa no és competitiva i només rebran reconeixement els 3 primers homes i les 3
primeres dones de la general.

INFRACCIONS
Existiran dos tipus d'infraccions, lleus i greus. Les infraccions lleus es penalitzaran
en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació, aquesta penalització la
determinarà el jurat de la prova. Les molt greus, significaran la desqualificació
immediata del corredor.
Sancions lleus:
a) No dur el dorsal en lloc visible.
b) Modificar la forma o composició del dorsal.
c) Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari marcat quan aquest
comporti un avantatge de temps per al corredor.
d) Anticipar-se al senyal de sortida.
Sancions greus:
a) Llençar deixalles fora dels llocs designats.
b) No portar alguna element del material obligatori marcat per l’organització.
c) Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del
recorregut.
d) No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de
companyia o de respecte a la natura.
e) Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o altres
participants de la prova.
f) Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada,
fixada per l’organització.
g) Serà motiu de desqualificació, passar pels controls de pas, més tard de
l’hora de tancament del mateix.
h) Serà motiu de desqualificació no passar per tots els controls de pas que hagi
fitxat l’organitzador de la prova.
i) No auxiliar a un corredor accidentat.
j) Alterar la senyalització del recorregut.
k) Participar amb el dorsal d’un altre corredor.

MAPA DE LOCALITZACIONS

