
CORRIOLAIRA 2016 

 

BTT amb un itinerari de 25 km 

REGLAMENT 

o    1.   La CORRIOLARIA tindrà lloc el diumenge 5 de juny del 2016. La sortida 

serà a les 09:30h. Finca Can Ribalta. Masies Agustí (Sant Antoni de 

Vilamajor) 

o    2.   La pedalada està oberta a tothom i és una prova ciclista de caràcter 

competitiu. El mínim d’edat per participar a la prova és d' 11 anys. Els 

menors de 18 anys d'edat hauran de dur una autorització paterna per escrit 

que caldrà entregar en el moment de la recollida del dorsal. 

o    3. El recorregut és en circuit tancat, i la distancia és de 4'8 km i s'hi fan 8 

voltes: 25 Km. 

o    4. El tancament del circuit es produirà al cap de 4 hores d’haver començat 

la prova. 

o    5. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 70 participants inscrits. 

o    6. L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de 

força major. 

o    7. Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament 

autoritzats per l’organització. 

o    8. Es obligatori córrer la prova amb el dorsal col·locat a la part frontal de 

la bicicleta de forma que sigui visible. 

o    9. La participació a l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i propi 

risc dels participants a la cursa. L’organització declina tota responsabilitat 

dels danys que els/les participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se 

ells/es mateixos/es o a terceres persones. 

o    10. Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, 

sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a 

la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta. 

o    11. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, en que 

l'organització es reserva el dret d'anul•lar-la si així ho creu convenient. 

http://www.transcorredor.cat/


o    12. Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o als 

components de l'organització, per tal de poder mesurar la distància 

recorreguda. 

o    13. Serà motiu de desqualificació: Rebre ajuda externa fora dels espais 

autoritzats. No realitzar tot el recorregut a peu marcat per l'organització 

Superar els límits de temps marcats per l'organització. No complir amb els 

horaris establerts. Embrutar o degradar l'itinerari en general. No portar el 

dorsal en la part davantera de la bicicleta i en un lloc de fàcil visualització. 

No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus 

d'accident. 

o    14. Les dades personals de cada corredor seran tractades amb la màxima 

confidencialitat i només seran utilitzades per l'organització de la cursa per 

enviar informació si el corredor no diu el contrari. 

o    15. El recorregut es realitzarà per camins i corriols degudament 

senyalitzats, tots ells desenvolupats al llarg de la finca pròpia de Can 

Ribalta. 

o    16. És obligatori l’ús del casc . No podrà prendre la sortida aquell 

participant que no el dugui. 

o    17. L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o 

altres perjudicis que es puguin ocasionar durant la pedalada per part dels 

inscrits, a tercers i en contra d’ells. 

o    18. Saltar-se alguna part del recorregut significarà la desqualificació. 

o    19. Cal ser respectuós amb el medi ambient, els controls i els altres 

participants, així com amb el conjunt de propietats per on es circuli. 

o    20.  Els propietaris de la finca donen permís de pas exclusiu pel dia de la 

pedalada, però no ho fan per a la resta de l’any. 

o    21. Si causes de força major impedissin la celebració de la pedalada el dia 

indicat, l’organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí 

entregarà el regal corresponent als inscrits presents, si és que 

l’organitzador té previst donar regal. En la seva potestat està la possibilitat 

d’endarrerir la pedalada a una nova data si el calendari i/o les autoritats 

corresponents ho permeten. 

o    22. Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser 

utilitzades per una persona diferent a la inscrita. En el cas de detectar 



aquest fet, l’organitzador es reserva el dret de penalitzar a ambdós 

participants. És podrà fer intercanvi de participant fins 15 dies abans de la 

pedalada. 

o    23. S’acceptaran devolucions per causa mèdica (caldrà presentar 

justificant mèdic) fins 15 dies abans de la pedalada, després d’aquesta data 

no es retornarà l’import de cap inscripció. 

o    24. L’entrega de l’obsequi en cas que n'hi hagi, serà presencial, en cap cas 

es farà d’altra forma. Si la recollida es delega en terceres persones, caldrà 

presentar una autorització signada pel participant indicant a qui delega, 

acompanyada d’una fotocòpia del DNI del participant i de la persona que 

recull l’obsequi. 

o    25. Inscriure's implica l'acceptació d'aquest reglament.  

 


