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Article 1 

Rutes i horaris 

La primera de les curses de SerraBike Vallromanes serà el diumenge 9 de Juny a les 9:30h 

al cobert de les pistes de basquet del Pavelló Municipal de Vallromanes. 

La prova comptarà amb dues rutes diferents:  

- Recorregut de 43 km – Disponible amb bicicleta elèctrica  

- Recorregut de 23 km – Disponible amb bicicleta elèctrica 

Article 2 

Cost d’inscripció 

Els preus seran diferents per a esportistes federats i no federats de Muntanya. Hi ha dos 

trams de preus, en el moment que l’organització ho decideixi els preus canviaran de tram 

 

 1r Tram 2n Tram Dia de la cursa 

Federats 21€ 23€ 29€ 

No Federats 24€ 26€ 32€ 

  

Article 3 

Procediment de 

la inscripció 

Existeix un únic procés d’inscripcions: 

- Online: https://www.gotzam.com/es/eventos-deportivos/Ciclismo-de-

Montana--MTB-/Vallromanes/SerraBike-Vallromanes-2019-24650 

Inscripcions obertes fins el dia 6 de Juny a les 23:55 

 

Article 4 

Recollida de 

dorsals 

 

Els participants hauran de recollir els seus dorsals el mateix dia de la cursa a partir de les 

8:00h i fins a les 9:20h.  

Article 5 

Desqualificacions 

L’organització donarà com a desqualificats els participants que: 

- S’avancin al tret de sortida 

- Mantinguin conductes antiesportives 

- Sigui remolcat per qualsevol vehicle  

- Participi a la cursa de 60km amb una bicicleta elèctrica 

- Qui no segueixi el circuit oficial 

Es podrà demanar el track als corredors que optin a premi 

 

Article 6 

Avituallaments 

 

- La cursa de 23 km disposarà de 3 avituallaments 

- La pedalada de 43 km disposarà de 5 avituallaments 

Article 7 

Mesures de 

seguretat 

 

Durant tota la prova, l’organització disposarà de personal professional sanitari, conformat 

per un metge, ambulàncies i personal voluntari. 
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Article 8 

Assistència 

mecànica 

 

No s’assegura l’assistència mecànica durant el recorregut, només als punts d’avituallament 

hi haurà un kit d’eines bàsiques per a reparacions ràpides (manxes, càmeres, claus allen, 

tronxacadenes, oli...) 

 

Article 9 

Casc i dorsal 

La utilització del casc protector és OBLIGATORI per a tot els participants. 

El dorsal ha de ser visible, altrament pot ser exclòs. 

 

Article 10 

Normes de 

circulació 

El recorregut de SerraBike no està tancat al transit en algun tram. La cursa estarà marcada 

en tot moment amb cinta, calç i cartells indicatius per l’organització de l’esdeveniment. Hi 

haurà controls no visibles que desqualificaran els que no segueixin el recorregut marcat. 

Queda totalment prohibit el pas per la sortida/arribada de qualsevol persona no inscrita a 

SerraBike Vallromanes. 

 

Article 11 

Cobertura 

La cursa comptarà amb una assegurança de Responsabilitat Civil i una altra d’Accidents, 

obligada per la Llei. 

 

Article 12 

Exempció de 

responsabilitat 

 

L’organització no es fa responsable de cap accident no relacionat amb el transcurs de la 

cursa del que pugui ser causa o víctima el participant, ja que haurà d’estar cobert per la 

corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractat a l’organització. 

Tampoc es fa responsable de les despeses que puguin ocasionar els participants durant la 

realització de SerraBike, ni de les averies que puguin patir les bicicletes o qualsevol 

equipament dels participants. 

 

Article 13 

Cotxes 

acompanyants 

 

Queda prohibida la circulació de cotxes no autoritzats per la organització, acompanyant la 

cursa. 

Article 14 

Premis i sorteigs 

 

Els premis s’atorgaran als tres primers classificats de cada categoria. 

Es sortegen regals entre tots els participants, per cortesia dels diferents col·laboradors de 

SerraBike Vallromanes (mirar llistat de regals al web). 

 

Article 15 

Modificacions 

L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun 

motiu ho vegi necessari. 
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Article 16 

Acceptació del 

reglament 

El fet d’inscriure’s a SerraBike suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots 

els drets en contra de l’organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se 

de la seva participació a la cursa. 

 

Article 17 

Drets d’imatge 

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza 

l’organització la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa i la cessió dels 

drets d’imatge. Aquest material audiovisual (vídeo, fotografia i/o àudio) es podrà utilitzar 

per a la promoció i difusió de la imatge de SerraBike Vallromanes. 

 

Article 18 

Cessió de dades 

 

El participant accepta que puguin ser cedides les seves dades a la plataforma 

d’inscripcions gotzam.com. Així mateix, accepta que Gotzam enviï informació sobre 

qualsevol producte, gestions o serveis que comercialitzin. 

En tot moment es respectarà la política de seguretat, condicions d’ús de Gotzam i el 

present reglament. 

 

Article 19 

Anul·lacions 

 

La inscripció a SerraBike contempla la devolució del 100% del preu d’inscripció per causa 

justificada (malaltia, accident, etc). 

La devolució de la inscripció s’abonarà a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es va 

efectuar el pagament. 
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