Evento 32
2017 | 2018

CNU BTT XCM
feminino e masculino

Organização

INFO atualizada a

8-fev-2018

1 Cronograma
Data

Roriz, Barcelos

Monte do Facho

25 de fevereiro de 2018

Oficiais (delegados, treinadores, etc)
Data limite
Custo

1
2
3

5,00 €
15,00 €
25,00 €

20-02-2018
22-02-2018
25-02-2018

Atletas
Tipo
(R.P.O.-3.09.02)

Data limite

Custo

1
2

20-02-2018
22-02-2018

10,00 €
30,00 €

Inscrição no
evento

Tipo
(R.P.O.-3.09.02)

Instalações

Inscrição por
prova

CNU

Local

Depois de terminado o 1º prazo (tipo 1), as inscrições do tipo 2 estão sujeitas a aprovação por parte da FADU. Devem os clubes
confirmar se participação dos seus agentes foi autorizada. (RPO artigo 3.09.02). A inscrição de novos atletas após o final das
inscrições Tipo 2 apenas é permitida em modalidades coletivas

2 Informações úteis
2.1

Alimentação, Alojamento e contactos C.O.
Informações relativas a alimentação, alojamento, bem como os contactos das Comissões Organizadoras podem ser
encontrados no Portal FADU no respetivo evento e são da responsabilidade destas.

2.2

Localização
A localização das instalações desportivas dos eventos, podem igualmente ser encontradas no Portal FADU no respetivo
evento.

2.3

Horários
Acreditação
Reunião Técnica
Abertura das boxes
Partida

8h00 / 8h50 (*)
9h00
9h00
10h00

(*) ATENÇÃO: é possível que seja necessária uma pré-acreditação a ser feita na tarde da véspera. Esta informação será
confirmada na Info B ou diretamente aos clubes que a solicitem nos próximos dias.
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2.4

FADU_1718_E32_InfoA_BTT_XCM

Distâncias
O CNU disputa-se em duas distâncias:
Maratona: 70 Km
Meia-Maratona: 40 Km
A prioridade para efeitos de classificação é a prova mais longa. Ou seja, o vencedor da prova de 40 km ficará
classificado no CNU imediatamente atrás do último atleta a concluir a prova de 70 km.
Ambas contam para a classificação coletiva, respeitando a classificação atrás referida.

2.5

Outras informações
Evento integrado no 9º Raid do Facho
http://www.acrroriz.com/eventos/raid-do-facho/
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