CET@torrelles.lamalla.net

http://cet.eresmas.com
Campionat
Vegueria
Baix Llobregat

L’objectiu del RAID D’AVENTURA organitzat pel CET és donar a
conèixer els voltants de Torrelles de Llobregat i, al mateix temps,
les activitats esportives que es realitzen al Centre: muntanyisme,
espeleologia, orientació , bicicleta de muntanya ...
Amb el suport de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Resum Reglament RAID
 Organització: Centre Excursionista Torrellenc (CET)
 Duració: S’iniciarà a les 8 h. del dissabte dia 12 i s’acabarà el mateix dissabte,
entre les 18 i les 19 hores (aprox.)
 Equips: de 2 participants. El número d’equips és limitat.
 Participants: els membres dels equips han de ser majors d’edat (majors de 18
anys).
 Proves: Orientació, senderisme, bike, espeleo, tir amb arc....
 Desenvolupament de les proves:
 A les 8 h. es donarà la documentació i explicacions de caràcter general
 Abans d’iniciar-se cada activitat es donarà la documentació i les
explicacions de caràcter específic per dur-la a terme
 Cada activitat estarà controlada i tutelada per membres de l’organització
que, a més, vetllaran per la seguretat en la realització.
 Puntuació:
 En la documentació de cada prova s’indicaran els elements a considerar:
temps, qualitat de realització .. etc., així com les bonificacions i
penalitzacions que li afectin
 La classificació s’obtindrà com a resultat de totes les proves.
 Material obligatori per equip:
 1 motxilla, 1 xiulet, 1 porta-mapes-impermeable, 1 brúixola, 1 telèfon
mòbil, 1 llapis / bolígraf / retolador fluorescent
 Material obligatori per participant (mínim per a 2 participants):
 1 mountain bike amb recanvis per a reparacions, 1 frontal, 1 casc
homologat per a la pràctica d’escalada o BTT, 1 arnès homologat per a la
pràctica de l’escalada o espeleologia, 1 vuit homologat amb mosquetó, 1
baga homologada amb mosquetons de seguretat homologats
 Material opcional:
 altres materials que el participant consideri.
 Revisió Material:
 A les 8 h. després del lliurament de la documentació i fetes les explicacions
de caràcter general, es farà el control tècnic del material obligatori i de
l’opcional que aporti cada equip. Es pot desestimar la utilització del
material opcional no indicat expressament en el reglament
 Davant de cada prova es farà un control tècnic de la correcta utilització del
material

 Inscripcions:
 Preu per equip: 70 euros.
 El preu inclou: l’esmorzar, dinar i berenar i ,a més, per a cada un dels
participants: un obsequi commemoratiu i diploma de participació.
 Data límit 4/11/2011.
 Les inscripcions es poden fer:
 Al local del CET (Parc de Can Sostres) : els dilluns de 22 a 23 h.
 Per e-mail: CET@torrelles.lamalla.net
 Als inscrits se’ls facilitarà el número de compte corrent i la referència per
fer l’ingrés. Les inscripcions es consideraran en ferm quan s’hagi fet l’ingrés
al compte corrent.
 Disposicions finals:
 El mal temps no serà obstacle per a la realització d’una prova , si bé
l’organització podrà suspendre-la abans de sortir cap participant.
 Qualsevol cas o qüestió no prevista en el reglament seran resolts per
l’organització.
 Informació:
 Telèfon: 687 739 275 / 647 708 747
 Web: http://cet.eresmas.com

Butlleta d’inscripció:
Nom de l’equip: ______________________ Telèfon Contacte: _______________
Nom i cognoms del 1r participant:______________________________________
DNI: __________Edat::_____ Número de Llicència Federativa: _______________
Adreça: ________________________________________Codi Postal: _________
Població: ________________Província: ____________Telèfon: ______________
E-mail: ___________________________________________________________
Nom i cognoms del 2n participant:_____________________________________
DNI: __________Edat::_____ Número de Llicència Federativa: _______________
Adreça: ________________________________________Codi Postal: _________
Població: ________________Província: ____________Telèfon: ______________
E-mail: ___________________________________________________________
(Nota: Si no disposeu de llicència indiqueu-ho i, el CET us en tramitarà una de temporal
per al RAID).

