REGLAMENT DE LA I MARXA BTT BÀSCARA
1 - La I Marxa BTT Bàscara es celebrarà el dia 24 de setembre de 2017. La sortida
serà a les 9:00 del matí.
2- Els organitzadors de la I Marxa BTT Bàscara és el Club CorrecaminsBike.
3 - El lloc de sortida serà a la zona denominada “Paller d’en Xirau” al poble de
Bàscara.
4 - La I Marxa BTT Bàscara no té caràcter competitiu. Tots els participants estan
obligats a respectar els horaris i controls disposats per l’organitzador.
5 - La inscripció, signatura i lliurament de dorsals s’efectuarà en el lloc de sortida
entre les 8:00 i les 8:45 el mateix dia de la prova. Les inscripcions es poden fer
anticipadament a curses.cat.
El preu de la inscripció és de:
• 10€ Inscripció FEDERATS.
• 15€ Inscripció NO FEDERATS.

6 - En el moment de la inscripció/recollida de dorsal s’haurà DE PRESENTAR
OBLIGATÒRIAMENT LA LLICÈNCIA FEDERATIVA de ciclisme de l’any en curs
(inscripcions FEDERATS), el D.N.I i la fulla impresa i signada de l’acceptació de la
normativa de la marxa.
7 - Els menors de 18 anys que vulguin participar a la marxa han de portar una
autorització paterna per tal de poder participar. No es recomana la participació
dels menor de 14 anys per la dificultat tècnica del traçat.
8 - El termini de presentació d'inscripcions anticipades finalitza a les 24:00 hores
anteriors al dia de la marxa. L’organització es reserva el dret de tancar les
inscripcions abans si el nombre d'inscrits arriba als 250. Es realitzaran inscripcions
el mateix dia, sempre que no s’hagi arribat als 250 participants.
9 - La inscripció dona dret a dorsal, assegurança esportiva pel dia de la marxa, ús
dels avituallaments distribuïts al llarg del recorregut, entrepà de botifarra i beguda
a l’arribada, assistència mèdica en cas d’accident, bossa amb obsequis,
participació en els sorteigs que es puguin fer, serveis de dutxa, servei de mànega
per rentar la bicicleta a l’arribada.
10 - La marxa consta de dos recorreguts: El recorregut de la Marxa llarga serà de
35 km i el de la Marxa Curta de 20 km. Els 2 traçats estaran senyalitzats amb
cinta plàstica blanca/vermella cada 100/200m. aprox. i reforçades a les cruïlles
amb fletxes amb guix marcat al terra.
11 - L'organització es reserva el dret de modificar el traçat i de neutralitzar la
totalitat o part de la prova en cas de força major, prioritzant sempre la seguretat i
el benestar dels participants.
12 - Els dorsals s’han de fixar d’una forma visible a la part davantera de la
bicicleta i no es podran retirar en tot el recorregut de la marxa. El fet de passar

per un control sense el dorsal podrà comportar la desqualificació automàtica del
participant. L’organització facilitarà material per subjectar el dorsal a la bicicleta.
13 - A l’arribada l’organització proveirà als participants amb un àpat d'entrepà de
botifarra i beguda, així com també amb servei de mànega per netejar la bicicleta i
servei de dutxes. El lloc serà degudament indicat el dia de la marxa.
14 - Els participants estan obligats a sortir i arribar al punt habilitat per
l'organització de la marxa i per tant, a passar pel control de sortida i arribada
respectivament. Tanmateix estan oblidats a seguir en tot moment el traçat
senyalitzat i a facilitar el seu número de dorsal als controls de pas establerts al
llarg del recorregut. L’incompliment d'aquest punt provocarà la pèrdua de tots els
drets.
15 - L’organització establirà els punts d’avituallament i controls de pas indicats en
l’apartat de fitxa tècnica
16 - L’equip escombra de l’organització sortirà darrera l’últim corredor a un ritme
equivalent a una velocitat constant de 8Km/h i serà l’encarregat de tancar
oficialment els controls i la marxa.
17 - Tot participant superat per l’equip escombra podrà continuar la marxa sota la
seva responsabilitat, i per tant, fora de tota responsabilitat de l’organització.
18 - L’entitat organitzadora no es fa responsable dels objectes que es perdin, o
que els participants deixin als controls.
19 - En cas d’abandonar la pedalada és obligatori comunicar-ho a l’organització en
qualsevol dels controls o avituallaments.
20 - La marxa és oberta al transit rodat i els participants estan obligats a
respectar escrupolosament el Codi de la Circulació en tot el recorregut;
principalment en els trams asfaltats i en les travesses de carreteres i carrers del
pobles durant el transcurs de la marxa. Així mateix, estan obligats a respectar i
obeir totes les indicacions dels membres de l’Ordre Públic, Protecció Civil i de
l’organització.
21 - En cap dels casos l’organitzador es farà necessàriament responsable, ni
solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del Codi de
Circulació o requeriments de la policia de trànsit, si es donés el cas, essent ells
mateixos els responsables de les infraccions que puguin cometre.
22 - L’organitzador quedarà lliurat de tota responsabilitat davant qualsevol
accident (tant personal com mecànic) dels participants, entenent-se que hauran
de ser coberts per ells mateixos. En tot cas es contracta una assegurança per a
tots els participants i una pòlissa de responsabilitat civil.
23 - Tanmateix l’organitzador es reservarà, sota el seu criteri, el dret de resoldre
qualsevol incident que es produeixi durant el decurs de la marxa.
24 - Exigim als participants que siguin molt i molt respectuosos amb la natura i els
altres participants. Demanem que no deixin en el camí cap resta de material
inorgànic com embalatges de barretes i líquids energètics i que els dipositin als
contenidors de brossa que trobaran a tots els controls i avituallaments.
L’incompliment d’aquest article comportarà la retirada del dorsal i l’exclusió de la
marxa.
25 - L'organització es reserva el dret de modificar el traçat, si hi han causes
objectives per fer-ho.

26 - La marxa es donarà per finalitzada a les 14:00 hores del dia de la prova.
27 - El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la marxa, si bé
l’organització podrà suspendre-la abans de sortir cap participant. En cas de
suspensió, l'organització no retornarà l'import de les inscripcions però lliurarà als
participants tots els regals que els hi corresponen.
28 - És obligatori la utilització del casc homologat.
29 - Per la seguretat dels participants la pedalada disposa d'un vehicle motoritzat
obrint la marxa, un vehicle escombra per revisar el circuit darrere de l'últim
participant i servei d'ambulància al lloc de sortida i arribada.
30 - La pedalada està limitada a un màxim de 250 participants.
31 - Les dades recollides en la inscripció de la marxa només s'utilitzaran per
comunicar la celebració de properes edicions. Els participants podran exercir el seu
dret a la rectificació o eliminació d'aquestes dades.
32 - L’organitzador es reserva el dret de modificar el present reglament d’aquesta
marxa.
33 - El fet d’inscriure’s implicarà l’acceptació d’aquest reglament.

