REGLAMENT MARXA BTT ALBONS 2018
1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
a. Per poder participar a la Marxa BTT Albons 2018, serà recomanable que el dia
de la Marxa, la persona inscrita tingui com a mínim 6 anys per fer el circuit
Xiqui i 12 anys per la resta de circuits.
b. En cas de ser més petits de l’edat esmentada a l’ apartat 1.a., el pare/mare o
tutor legal haurà de signar un document on s’especificarà que el CLUB
ESPORTIU ALBONS ha avisat de les edats que creu recomanables per a cada
circuit i que el pare/mare o tutor legal és l’únic responsable de la participació
del menor que té a càrrec a la Marxa BTT Albons 2018.
c. L’ús del casc és OBLIGATORI en tot el recorregut dels 3 circuits. No portar el
casc serà motiu de desqualificació.
d. És obligatori recollir el dorsal per participar a la Marxa i tenir dret a
avituallaments i serveis que ofereixi l’organització.
e. La BTT d’Albons està limitada a 100 dorsals pel circuit Xiqui i 420 dorsals per
els dos circuits restants.
f. Qualsevol cas que es presenti no previst en aquest reglament, serà resolt pel
comitè organitzador.

2. RECORREGUTS:
a. Enguany hi haurà 3 recorreguts de 10Km i 130m+ ; 22Km i 550D+ ; 35Km i
1000D+.
b. Les distancies i desnivells que l’organització posa a disposició dels participants
no son homologades, per tant, poden variar depenent del dispositiu amb el
que siguin enregistrades.
c. L’edat mínima recomanable per fer el circuit de 10Km és de 6 anys (si van
acompanyats d’un adult) o 10 anys si van sols. Pels circuits de 23Km i 35Km és
de 12 anys (aconsellem que els més joves vagin acompanyats d’un adult).
d. El recorregut Xiqui, tot i no presentar cap dificultat tècnica, transcorre per
camins i corriols de muntanya, per tant, és imprescindible que els nens hagin
tingut algun contacte anterior amb bicicleta de muntanya.
e. El circuit Xiqui, es totalment independent de la resta de circuits excepte l’últim
Km de l’arribada.
f. El circuit de 35Km,és una ampliació del de 23Km. Els punts on es separen i es
tornen a ajuntar, estarà degudament senyalitzat.
g. Cap dels 3 circuits té la circulació de vehicles a motor restringida, per tant, es
responsabilitat dels participants fer ús de les normes del codi de circulació en
tot moment.
h. Pels circuits de 23Km i 35Km, l’organització es reserva el dret de col·locar
controls de pas on ho cregui necessari, sense comunicar als participants ni la
quantitat ni la posició d’aquests controls.
i. L’organització es reserva el dret de modificar el recorregut i fer les
modificacions que cregui necessàries, així com la suspensió de la prova si per
causes de força major no es pot dur a terme.
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3. HORARIS:
a. Dissabte 8 de desembre de 18:00h a 20:00h es podran recollir dorsals al
pavelló municipal d’Albons situat al Carrer les Llones, i fer inscripcions en cas
que quedin dorsals disponibles.
b. Diumenge 9 de desembre de 7:00h a 8:45h es podran recollir dorsals al pavelló
municipal d’Albons situat al Carrer les Llones, i fer inscripcions en cas que
quedin dorsals disponibles.
c. Diumenge 9 de desembre a partir de 8:30h, obertura del box de sortida pels
circuits de 23Km i 35Km.
d. Diumenge 9 de desembre a les 8:55h brieffing dels circuits de 23Km i 35Km.
e. Diumenge 9 de desembre a les 9:00h sortida dels circuits de 23Km i 35Km.
f. Diumenge 9 de desembre a les 9:05h, obertura del box de sortida pel circuit de
10Km.
g. Diumenge 9 de desembre a les 9:15h, brieffing del circuit de 10Km.
h. Diumenge 9 de desembre a les 9:20h sortida del circuit de 10Km.
i. Temps màxim per realitzar qualsevol dels circuits fins les 14:00h.

4. INSCRIPCIONS I DORSALS:
a. El termini d’inscripció online serà des del 26 d’Octubre a les 9:00h fins el 8 de
Desembre a les 13:00h. En cas d’esgotar el nombre de dorsals que contempla
l’apartat 1.d d’aquest reglament, es tancaran les inscripcions anticipades i
s’obrirà una llista d’espera per si algun inscrit renuncia al seu dorsal.
b. Els preus dels circuits de 23Km i 35Km son:

ONLINE

INSITU









SOCI: 10€
FEDERAT: 15€
NO FEDERAT: 17€

SOCI: 10€
FEDERAT: 18€
NO FEDERAT: 20€

c. Els preus del circuit de 10 Km son:

ONLINE

INSITU







SOCI: 6€
NO SOCI: 10€

SOCI: 6€
NO SOCI: 12€

d. La inscripció NO CONFIRMA la reserva de la plaça sense el corresponent
pagament.
e. Cada participant tindrà un dorsal que haurà de dur en tot moment en un lloc
visible de la seva bicicleta. Aquest dorsal serà personal i intransferible.
f. Per recollir el dorsal s’ha de presentar el DNI i, en cas de ser un participant
federat, la llicencia federativa de l’any vigent.
g. Les llicencies federatives permeses en aquest esdeveniment son les Llicencies
Esportives de la Unió Ciclista Internacional (UCI/RFEC) i de la Federació
Catalana de Ciclisme (FCC).
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h. Els participants inscrits com a federats que no estiguin en possessió d’una de
les dues llicencies esmentades a l’apartat 4.g d’aquest reglament, hauran de
pagar els 2€ de l’assegurança d’accidents contractada per l’organització.
i. Un cop finalitzada la prova, no caldrà retornar el dorsal.
j. En cas de no poder participar a la BTT Albons, es retornarà el 50% de la
inscripció fins el 20 de novembre. Més enllà d’aquesta data, no es retornarà
l’import de la inscripció.

5. RETIRADES I EMERGENCIES:
a. Els participants hauran d’alertar al punt de control o avituallament més proper
qualsevol tipus d’accident.
b. Si un participant es fa mal o es troba indisposat, els altres participants estan
obligats a socorre’l i ajudar-lo.
c. Es recomanable tenir el telèfon de l’organització 628 94 36 64 memoritzat al
mòbil per qualsevol incidència durant la marxa. També el trobareu imprès en
el dorsal.
d. En cas d’emergència en zones on no hi ha cobertura o un cas molt greu, trucar
directament al 112 i després avisar a l’organització.
e. L’organització disposa d’un vehicle motoritzat per recollir els participants que
ho necessitin.

6. DESQUALIFICACIONS:
a. No socórrer a un participant que ho necessiti, serà motiu de desqualificació.
b. No preservar el medi natural, llençant-hi escombraries o ocasionant
desperfectes voluntaris serà motiu de desqualificació.
c. No passar pels punts de control, serà motiu de desqualificació.

7. ASSEGURANÇA:
a. L’organització, declina tota responsabilitat pels perjudicis que els participants
o els seus acompanyants puguin patir i/o ocasionar abans, durant i després de
la marxa.
b. Segons la legislació vigent, l’organització tindrà una assegurança de
responsabilitat civil i d’accidents pel dia de la prova i uns serveis mèdics a
disposició dels participants.
8. SERVEIS AL PARTICIPANT:
a. Tots els participants rebran una bossa amb obsequi i altres coses.
b. Tots els participants tindran accés a avituallaments, esmorzar i una beguda a
l’arribada i servei de dutxes i vestidors a l’arribada.
c. Els serveis que ofereix l’organització es donaran per tancats a les 15:00h.
9. TROFEUS I PREMIS:
a. Es farà entrega d’un trofeu als 3 primers classificats i les 3 primeres
classificades dels circuits de 23Km i 35Km que no utilitzin bicicleta elèctrica.
b. Per als participants amb bicicleta elèctrica, només hi haurà 1 trofeu per el
guanyador/a dels circuits de 23Km i 35Km, independentment de si és home o
dona.
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c. El cronometratge es farà mitjançant xip.
d. Es farà entrega d’un trofeu al participant més jove i al participant més veterà
d’entre tots els inscrits als circuits de 23Km i 35Km independentment de si
participen amb bicicleta elèctrica o no.
e. El circuit de 10Km no tindrà classificació. L’organització farà entrega d’una
medalla de “finisher” a tots els participants.

10. DRETS D’IMATGE:
a. Els participants, cedeixen de manera expressa a l’organització, sense límit
temporal, el dret a reproduir la seva imatge en qualsevol tipus de reportatge o
fotografia.
b. Les dades de cada participant seran incorporades a un fitxer del Club Esportiu
Albons creat amb la finalitat d’informar sobre l’organització d’activitats
esportives i/o enviament d’informació.
c. Els participants apareixeran en un llistat públic, on només apareixerà el seu
nom, cognoms i club al que pertanyen si s’escau.
d. En completar el pagament de la inscripció, entenem que heu llegit i entès
aquest reglament i que n’accepteu les condicions.
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