REGLAMENT – 9ª MARXA BTTLAND SARRIÀ DE TER

La 9ª Marxa BTTLAND Sarrià de Ter es celebrarà el dia 22 de setembre del 2019 i la sortida será
a les 9 del matí.
Els dorsals es donaran el mateix dia de la prova entre les 7:00h i les 8:30h.
A l’hora de recollir el dorsal, cada participant haurà de mostrar el seu DNI i la seva llicència
federativa. En cas de ser menor d’edat haurà d’aportar també l’autorització.
A la recollida del dorsal s’entregarà l’obsequi commemoratiu.
El lloc d’inscripcion i sortida será el centre cívic La Cooperativa Plaça Renaixença s/n 17840
Sarrià de Ter.
La marxa no té carácter competitiu, tots els participants estan obligats a respectar els horaris i
controls disposats per l’organització.
Les inscripcions es poden fer anticipadament des---------------fins 19/09/2019 a les 24:00 a
TempsxCurses.
Inscripcions estan limitades a 300 participants. La organització es reserva el dret d’ampliar o
reduir el límit de participants si ho considera oportú.
El recorregut será de 35km la marxa llarga i 25km la marxa curta.
El recorregut té una dificultat mitja/alta que requereix un miním d’entrenament.
Es podrán inscriure anticipadament en aquesta marxa tots els ciclistes que estiguin en
possessió de la corresponent llicència federativa o es contracti l’assegurança federativa
obligatòria d’un dia que proposa la inscripció amb un suplement de 3€.
No es farà difusió ni cessió de les dades recollides en la inscripció sense l’autorització
corresponent del participant, i només s’utilitzaran per comunicar la celebració de properes
edicions. Els participants podrán exercir el seu dret a la rectificació o eliminació d’aquestes
dades a través de correu electrònic a ccsarriadeter@hotmail.com
El preu de la inscripció és de:
-

12€ Participants federats inscripció anticipada (fins el 19/09/2019)
15€ Participants NO federats inscripció anticipada (fins el 19/09/2019)
15€ Participants federats inscripció el mateix dia de la prova (22/09/2019)
18€ Participants NO federats inscripció el mateix dia de la prova (22/09/2019)

El preu de la inscripció inclou la participación a la cursa, avituallaments durant el recorregut,
esmorzar al punt d’arribada (entrepa i beguda), obsequi commemoratiu, participación a
sortejos de regals, servei de neteja de bicicletes, dutxes i els serveis complementaris que
l’organització posi a disposició dels participants.

L’import de la inscripció no será retornat en cas de no assistir a la marxa.
Qualsevol modificació en les dades d’inscripció s’haurà de fer via email a
ccsarriadeter@hotmail.com
Els corredors menors de 16 anys han de presentar una autorització del pare, mare o tutor, per
tal de poder participar, i els menors de 14 anys han d’anar obligatòriament acompanyats d’un
adult per poder participar.
EN CAS DE PLUJA NO ES SUSPENDRÀ LA MARXA.
El fet d’inscriure’s autoritza a l’organització a utilizar gratuïtament les imatges fixes i de vídeo
de les persones participants.
Es disposarà d’un sistema de cronometratge mitjançant xip. Hi haurà un control intermedi de
volta llarga/curta. Qualsevol participant que no realitzi el recorregut en el que s’ha inscrit
quedarà fora de les classificacions.
Ca da participant disposarà d’un dorsal xip i será obligatori dur-lo fixat a la part frontal de la
bicicleta fins que finalitzi el recorregut. Aquest dorsal no caldrà ser retornat a la organització.
Les bicicletes elèctriques podran participar a la marxa. A les classificacions hi quedarà indicat
que ès E-Bike.
És obligatori l’ús de casc rígid homologat durant tota la prova per la seguretat del participant
en cas d’accident.
Queda proibit llençar deixalles o qualsevol tipus d’objecte. Guardeu-vos-les i dispositeu-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.
En aquells trams del recorregut compartits amb altres vehicles o vianants es recomana máxima
precaució. És un recorregut obert i no està restringit a cap vehicle ni vianant.
Respecteu i seguiu el recorregut senyalitzat i les indicacions i/o advertiments de l’organització.
El recorregut estarà senyalitzat amb cintes/cartells indicatius i guix en els encreuaments.
La pedalada/marxa es donarà per finalitzada 3 hores després de l’arribada del primer
participant.
No podran fer el recorregut llarg els que no siguin al punt de desviació entre recorregut curt i
llarg a les 11:00h del matí.
Us demanem cordialitat amb la resta de participants. Recordeu que és una marxa BTT no
competitiva, per tant, s’ha d’entendre que no tothom anirà al mateix ritme.
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’aquet reglament.

Per la seguretat dels participants la pedalada disposa de vehicles motorizats obrin la cursa, de
seguiment i tancament.
Es disposa de servei d’ambulància i metge al lloc de sortida i arribada.
En cas d’abandonar la marxa cal informant-ne a l’organtizació al punt d’arribada.
L’organització no és farà responsable dels danys que els participants poguessin patir o
ocasionar a tercers.
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.
L’organitzador de la 9ª Marxa BTTLAND Sarrià de Ter és el Club Ciclista Sarrià de Ter.
Telèfons per contactar el dia de la marxa en cas d’emergència és 609275814 – 618695158 –
609557919
Cada participan és responsable de les seves dades aportades i l’organització no es
responsabilitzarà de cap mal ús.

