
REGLAMENT PROVA CRONO PER EQUIPS FESTES 2012 
 
 
 
- LA PROVA TINDRA LLOC EL DIA 14 DE JULIOL, DISSABTE, EN EL 

POLIGON INDUSTRIAL DE PEDREGUER. 
- HORARI DE CONCENTRACIO 9 DEL MATI EN “ CASETA ADOLFO” 
- HORARI PREVIST DE COMENÇAMENT DE LA PROVA 10 H. 
- CIRCUIT URBA DE APROX. 1,6 KM. PER 5 VOLTES. 
- DINAR A LES 14,00H DALT DEL AGORA( LOCAL DELS FESTERS) 
 
 
La prova consistirà en una crono per equips de 4 ciclistes, en total hi ha apuntats 7 
equips.   
 
Cada ciclista te que fer 5 voltes al circuit, en la que la eixida i meta esta en la part 
alta del polígon,  però les voltes al circuit no passen per la meta fins l’ultima. 
 
Per calcular el temps es computa l’eixida del primer de cada equip i es para el temps 
en l’últim de cada equip. Això vol dir que el temps es corregut per a cada equip. 
 
L’ordre de eixida esta definit en la relació adjunta i es obligatòria per tots els equips. 
El primer en prendre la sortida es el primer del equip 1; en dos minuts el primer del 
equip 2 i així sucessivament. Quan el primer de cada equip completa les 5 voltes 
entra a meta i el següent de l’equip pren la sortida i fa el mateix fins a completar els 
4 components de l’equip el total de voltes. 
 
En la sortida i meta hi haurà uns carrils senyalats per fer els relleus dintre de unes 
línies que serviran per accelerar i parar. En la sortida en baixada es pren una curva a 
dretes en un carril d’incorporació en conos.  
 
Es molt important que es circules el mes possible per la esquerra al passar per el 
conos per facilitar el accés del ciclista que comença. 
 
Es recomana fer el escalfament en rodillo. 
 
Hi haurà control de voltes per part de l’organització que anirà indicant a cada 
corredor quan li queda una volta i quan te que entrar a meta. 
 
Esta totalment prohibit anar a roda de ningun altre. 
 
També estaran repartits per circuit jutges per comprovar que no es va a roda de 
ningun altre corredor, en cas contrari es penalitza en 5 minuts en primera instancia i 
en cas de reincidir es desqualifica el equip. 
 
 
 


