REGLAMENT 1a CURSA BTT ADARRÓ
I PEDALADA INFANTIL

Reglament 1a Cura BTT Adarró i pedalada infantil

La 1a Cursa BTT Adarró i la Pedalada Infantil se celebraren el pròxim dia 4 de desembre de 2016 a la
Vilanova i la Geltrú.
Tots els participants estan obligats a respectar els horaris i controls disposats per l’organització, així
com la resta de normes contingudes en el present reglament.

1.

HORARIS:

La sortida de la cursa serà a les 10.00 i el temps màxim per a completar‐la serà de 2 hores i 30 minuts.
A les 12.30 es donarà la prova per finalitzada.
La sortida de la pedalada serà a les 12.45 i el temps màxim per a completar‐la serà d`1 hora (hora de
tall 13.45).

2.

LLOC DE SORTIDA:

El lloc de sortida de les dues proves serà a l`Escola Pública Llebetx, Camí de Sant Gervasi s/n, 08800
Vilanova i la Geltrú.

Enllaç Google Maps:

https://goo.gl/maps/shigYnDpA9B2
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3. PARTICIPACIÓ:
3.1. CURSA:
La prova està oberta a la participació de corredors de més de 15 anys, amb llicència federativa de
ciclisme en vigor o sense.
Aquells participants que no posseeixin llicència federativa hauran de sol∙licitar la inscripció amb
inclusió de l`assegurança pel dia de la cursa.
Els menors d'edat hauran de comptar amb autorització paterna. Podreu trobar l`imprès necessari a
la web següent: www.satbike.es “Eventos”
3.2. PEDALADA:
La prova està oberta a la participació de nens i nenes d`entre 8 i 14 anys.
Totes les inscripcions a la pedalada inclouran l`assegurança pel dia de la prova.
Tots els participants hauran de comptar amb autorització paterna. Podreu trobar l`imprès necessari
a la web següent: www.satbike.es “Eventos”

4. INSCRIPCIONS:
4.1. CURSA:
Les inscripcions es poden fer anticipadament des del 18/10/2016 fins al 27/11/2016 al següent enllaç:
http://www.9hsports.cat/informacio_cursa/109 o bé de forma presencial a la tenda S.A.T.Bike (Av.
Francesc Macià núm. 124, Local‐3, Vilanova i la Geltrú)
Les inscripcions de la Cursa estan limitades a 200 participants. L'organització es reserva el dret
d’ampliar el límit de participants si ho considera oportú.
En cas de quedar inscripcions disponibles un cop tancat el termini de les inscripcions anticipades, es
podrà continuar formalitzant les inscripcions a la tenda S.A.T.Bike (Av. Francesc Macià núm. 124,
Local‐3, Vilanova i la Geltrú) o el mateix dia de la cursa de 8.30 a 9.30.

Els preus de les inscripcions són:
a. Inscripcions presencials realitzades a S.A.T.Bike abans del 27/11/2016:
 13 € Participants FEDERATS
 15 € Participants NO FEDERATS
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b. Inscripcions realitzades per INTERNET (http://www.9hsports.cat/informacio_cursa/109)
abans del 27/11/2016:
 14 € Participants FEDERATS
 16 € Participants NO FEDERATS
Els participants menors de 18 anys inscrits a través d` internet, hauran de descarregar el
formulari d'autorització de menors que trobaran a www.satbike.es “Eventos”, imprimir les
dues pàgines, emplenar‐les, fer signar les dues pel seu pare, mare o tutor/a, i entregar‐ho el
dia que reculli el dorsal.
c. Inscripcions presencials realitzades a S.A.T.Bike a partir del 28/11/2016 i el mateix dia de la
cursa:
 16 € Participants FEDERATS
 18 € Participants NO FEDERATS
El preu de la inscripció inclou la participació en la cursa, avituallament durant el recorregut, esmorzar
al punt d’arribada a base de botifarra i beguda i participació en sortejos de regals.
L’import de la inscripció en cap cas podrà ser retornat a un participant que no pugui assistir a la prova.
No es permetran canvis de la titularitat de la inscripció.
4.2. PEDALADA:
Les inscripcions es poden fer a partir del 18/10/2016 fins al dia 03 de desembre de 2016, de forma
presencial a la tenda S.A.T.Bike (Av. Francesc Macià núm. 124, Local‐3, Vilanova i la Geltrú)
Les inscripcions de la Pedalada estan limitades a 40 participants. L'organització es reserva el dret
d’ampliar el límit de participants si ho considera oportú.
En cas de quedar inscripcions disponibles es podran formalitzar el mateix dia de la cursa de 11.00 a
12.00.
La participació en la Pedalada Infantil és totalment GRATUÏTA. i inclou avituallament durant el
recorregut.
No es permetran canvis de la titularitat de la inscripció.
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5. RECOLLIDA DE DORSALS:
Es podran recollir anticipadament els dorsals a partir del 28/11/2016 i fins al 03/12/2016 a la tenda
S.A.T.Bike (Av. Francesc Macià núm. 124, Local‐3, Vilanova i la Geltrú).
Per a recollir el dorsal, cada participant haurà de mostrar el seu DNI i la seva llicència federativa en
cas d`haver‐se inscrit com a FEDERAT. En cas de no fer‐ho hauran de pagar 2 € en concepte
d`assegurança.
En cas de ser menor d'edat haurà d'aportar també l'autorització corresponent signada pel pare/mare
o tutor legal. Podreu trobar l`imprès necessari a la web següent: www.satbike.es “Eventos”
Els participants que no recullin el dorsal anticipadament podran fer‐ho el mateix dia de la prova entre
les 9.00 i les 9.45 per a la Cursa i entre les 11.00 a 12.30 per a la Pedalada.

6. CATEGORIES:
5.1. CURSA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elit
‐
Màster 30
‐
Màster 40
‐
Màster 50
‐
Femení
‐
General Absoluta

fins a 1987 inclòs
des de 1986 fins a 1977 ambdós inclosos
de 1976 a 1967 ambdós inclosos
a partir de 1966
categoria única

5.2. PEDALADA:
1. Categoria única

7. CIRCUIT:
7.1. CURSA:
El recorregut serà de 25 km aproximadament, distribuïts en 5 voltes de 5 km cada una.
El recorregut té una dificultat mitjana que requereix un mínim entrenament.
El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de franges blanc i vermell.
Es facilitarà el track del recorregut aproximadament 5 dies abans de la prova.
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A continuació us adjuntem una vista de recorregut aproximat:

7.2. PEDALADA:
El recorregut serà de 6 km aproximadament, distribuïts en 2 voltes de 3 km.

8. PREMIS ‐ TROFEUS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elit
Màster 30
Màster 40
Màster 50
Femení
General Absoluta
Pedalada Infantil

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1r / 2n / 3r
1r / 2n / 3r
1r / 2n / 3r
1r / 2n / 3r
1r / 2n / 3r
1r
1r / 2n / 3r

9. EQUIPAMENT I REPARACIONS:
Cada corredor/a haurà de ser autosuficient dins del circuit. És obligatori l’ús de casc rígid homologat
durant tota la prova per a la seguretat del participant en cas d’accident i roba apropiada a les
condicions climatològiques de la prova. És aconsellable l'ús de telèfon mòbil.
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10. NORMES GENERALS:
Cada participant disposarà d’un dorsal i serà obligatori dur‐lo fixat a la part frontal de la bicicleta fins
que finalitzi el recorregut. Aquest dorsal caldrà conservar‐lo una vegada acabada la prova per poder
gaudir de l`esmorzar i dels sortejos de regals.
Queda prohibit llençar deixalles o qualsevol altre tipus d’objecte. Guardeu‐vos‐les i dipositeu‐les a les
papereres ubicades als avituallaments o a l'arribada.
Cal respectar i no malmetre l’entorn ni les propietats privades per on passa la marxa.
Respecteu i seguiu el recorregut senyalitzat i les indicacions i/o advertiments de l'organització.
Us demanem cordialitat amb la resta de participants.
L’organització es reserva el dret a excloure a totes aquelles persones que no tinguin un bon
comportament amb la resta de participants o membres de l’organització i que incompleixin qualsevol
dels punts d’aquest reglament.
Es disposa de servei d'ambulància al lloc de sortida i arribada.
En cas d'abandonar la marxa cal informant‐ne a l'organització al punt d’arribada.
SEGURETAT: En cas d’accident és necessari informar el mateix dia a l’organització. S'autoritza les
decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d’extrema necessitat o d’emergència, i sota
la pertinent direcció facultativa i també a usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni
especialitzat en el cas de necessitar atenció mèdica.
L'organització no es farà responsable dels danys que els participants poguessin patir o ocasionar a
tercers. Tota persona inscrita a la prova ha de tenir els mínims físics necessaris per realitzar‐la i queda
sota de cada participant la responsabilitat de qualsevol problema que es pugui ocasionar.
L`organització no es fa responsable dels possibles robatoris o furts que puguin sofrir els participants.
L'organització es reserva el dret de modificar o decidir davant de qualsevol imprevist si les
circumstàncies o autoritats així ho indiquin.
Tot allò que no estigui previst queda sota la decisió de l’organització.
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11. PROTECCIÓ DE DADES:
No es farà difusió ni cessió de les dades recollides en la inscripció sense l’autorització corresponent
del participant. Els participants podran exercir el seu dret a la rectificació o eliminació d'aquestes
dades a través de correu electrònic a cursabttadarro@satbike.es o admin@espaitrail.cat.
El fet d’inscriure’s autoritza a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges fixes i de vídeo de les
persones participants.
Tots els corredors renuncien als seus drets d’imatge durant la carrera i l’organització podrà utilitzar
les imatges de la cursa per motius d’interès propi. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982,
de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la integritat personal i familiar i a la pròpia imatge.

L’organitzador de la 1a Cursa BTT Adarró / Pedalada Infantil
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Telèfons per a contactar el dia de les proves en cas d'emergència:

609 559 524 / 696 961 904
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