
DECLARACIÓ DE LA MARXA CICLOTURISTA
DE LA DIADA DE LA BICICLETA 2019

El participant a la Marxa Cicloturista de la Diada de la Bicicleta 2019 organitzada pel Club Ciclista Granollers
i l’Ajuntament de Granollers que es celebra el dia 22 de setembre de 2019

declara:

Que conec el contingut del reglament de la Marxa Cicloturista de la Diada de la Bicicleta 2019, l’he llegit i
que l’accepto en la seva totalitat.

Que declaro tenir o que tindré el dia de la celebració de la Marxa Cicloturista de la Diada de la Bicicleta 2019
l’edat mínima per participar tal i com es detalla a l’article 2b del Reglament de les Marxes Cicloturistes de la
FCC.

Que estic assabentat de que la Marxa Cicloturista de la Diada de la Bicicleta 2019 és una marxa on s’exclou
la competició i, per tant en cap cas, hi haurà res semblant a una cursa competitiva.

Que la Marxa Cicloturista de la Diada de la Bicicleta 2019 transita per vies públiques obertes al trànsit i la
meva circulació respectarà la senyalització existent i en especial les indicacions dels agents de l’autoritat i
personal de protecció civil i de l’Organització i que accepto els riscos inherents que comporta el recorregut
obert al trànsit.

Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la
meva seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.

Que eximeixo als Organitzadors i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de La
Diada de la Bicicleta 2019 de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat o bé per motius
lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius.

Que eximeixo  als  assenyalats  anteriorment  de qualsevol  perjudici  que,  per  motius  de salut,  poguessin
derivar-se de la meva participació a La Diada de la Bicicleta 2019, assumint personalment el risc inherent
per la salut que suposa l’esforç físic requerit per la participació a La Diada de la Bicicleta 2019.

Que declaro conèixer els riscos propis de la participació a la Marxa Cicloturista de la Diada de la Bicicleta
2019, com són:

• Existència de tot tipus de vehicles aliens a L’Organitzador circulant al llarg del recorregut de La
Diada de la Bicicleta 2019.

• Que aquests vehicles circulen entre els ciclistes com usuaris normals de les vies.
• Que accepto i conec que em trobaré amb tot tipus de vehicles circulant en ambdós sentits de la

circulació.
• Que accepto i  conec que existeixen cruïlles no regulades per  l’organització  de La Diada de la

Bicicleta 2019 a les que poden incorporar-se tota mena de vehicles.
• Que existeixen trams perillosos en els que hauré d’extremar la precaució.
• Que existeixen descensos perllongats amb revolts en els que hauré de moderar la velocitat per tal

d’evitar danys propis i/o aliens.
• Que existeixen trams en els que l’estat de les carreteres no té les condicions de seguretat adients i

exclouré a l’organitzador de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir degut a la
mala conservació del ferm o com a conseqüència de defectes en les infraestructures viàries.

• Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica del ciclisme, assumint
personalment  la  responsabilitat  dels  accidents  que  jo  mateix  pogués  provocar  a  qualsevol
participant de La Diada de la Bicicleta 2019, excloent a l’organitzador de qualsevol responsabilitat
derivada d’aquests accidents.

• Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a La Diada de la Bicicleta 2019,
assumint personalment la responsabilitat íntegra de l’esmentat accident i excloent a l’organitzador
de qualsevol responsabilitat derivada del mateix.

El sol fet d'inscriure's autoritza expressament l'organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament
les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus
de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot
el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en
vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. 



DECLARACIÓ DE LA PEDALADA POPULAR 

DE LA DIADA DE LA BICICLETA 2019

El participant a la Pedalada Popular de la La Diada de la Bicicleta 2019 organitzada per l’Ajuntament de 
Granollers que es celebra el dia 22 de setembre de 2019

declara:

Que declaro tenir o que tindré el dia de la celebració de La Diada de la Bicicleta 2019 l’edat mínima per
participar de 8 anys. L'organització no es fa responsable dels participants menors d'aquesta edat. 

Que estic assabentat de que la Pedalada Popular 2019 és una pedalada on s’exclou la competició i, per tant
en cap cas, hi haurà res semblant a una cursa competitiva.

Que estic assabentat de la OBLIGATORIETAT de l’ús del casc.

Que la Pedalada Popular 2019 transita per algunes vies públiques obertes al trànsit i la meva circulació
respectarà la senyalització existent  i  en especial  les indicacions dels agents de l’autoritat  i  personal de
protecció civil i de l’organització.

Que accepto els riscos inherents que comporta que algun tram del recorregut estigui obert al trànsit.

Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la
meva seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública.

Que eximeixo als organitzadors i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l’organització de La
Diada de la Bicicleta 2019 de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat o bé per motius
lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius.

Que eximeixo  als  assenyalats  anteriorment  de  qualsevol  perjudici  que,  per  motius  de  salut,  poguessin
derivar-se de la meva participació a la Pedalada Popular 2019, assumint personalment el risc inherent per la
salut que suposa l’esforç físic requerit per la participació a la Pedalada Popular 2019.

El sol fet d'inscriure's a la Pedalada Popular de Granollers autoritza expressament l'organització i els seus
patrocinadors  a  utilitzar  gratuïtament  les  imatges,  fixes  i/o  en  moviment,  de  les  persones  participants.
Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials
de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació
actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període
previst. 



REGLAMENT ELIMINATOR BTT

L’ ELIMINATOR BTT Granollers és una prova espectacular de Cross Country en la qual
els corredors competeixen de 2 en 2 alhora en un recorregut curt i explosiu entre el públic,
els primers de cada sortida passen a la següent fase fins arribar a la gran final a 4.

L'organització es reserva la possibilitat de variar el nombre de participants per sortida per
tal  de  garantir  el  major  nombre  de  mànegues  possibles  mantenint  la  seguretat  dels
participants. 

El nombre màxim de participants per mànega serà de 4.

En  el  cas  que  alguna  categoria  tingui  un  nombre  senar  d'inscrits  la  última  de  les
mànegues inicials tindrà 3 participants dels quals es classificaran els 2 primers per la
següent ronda.

RECORREGUT

El  recorregut  te  una  distància  de  600  metres  per  volta.  Cal  fer-hi  dues  voltes  per
completar-lo en el cas de la categoria absoluta i una volta en les categories infantil i júnior.
Tot el circuit està delimitat per cintes de marcar i altres elements. 
Està compost per trams revirats, rampes fortes, girs tancats i un eslàlom. 
Els  punts  més  perillosos  estaran  senyalitzats  prèviament  però  és  responsabilitat  dels
participants conèixer el circuit.
Els participants podran reconèixer el circuit prèviament durant un temps determinat que
s'anunciarà el mateix dia de la prova.

NORMATIVA

Està prohibit el contacte intencionat entre els corredors. 
Fer  caure,  empènyer  i  altres  comportaments  antiesportius  seran  penalitzats  amb  la
desqualificació del corredor.
L'organització de la prova determinarà si un corredor ha incorregut en aquest tipus de
comportaments  i  decidirà,  al  finalitzar  la  mànega,  si  passa  a  la  següent  ronda  o  és
desqualificat.
No es podrà apel·lar les decisions de l'organització.
Es  pot  participar  amb  qualsevol  tipus  de  bicicleta  sempre  que  aquesta  no  incorpori
elements  que  puguin  resultar  perillosos  per  als  participants.  L'organització  decidirà,
unilateralment, si una bicicleta incorpora o no aquests elements. En el cas que sigui així
es donarà la oportunitat al participant a retirar-los per poder prendre part de la prova.
Els participants hauran de dur casc de ciclisme homologat i podran dur aquells elements
de protecció que creguin convenients sempre que no puguin resultar perillosos per els
altres participants.
A cada participant se li assignarà un dorsal que serà el que l'identificarà durant tota la
prova. Aquest ha d'anar situat al manillar de la bicicleta i ha de ser visible en tot moment.



SORTIDA I ARRIBADA

La sortida i l'arribada son al mateix punt.
Estarà senyalitzada per una graella amb una posició per a cada corredor. 
Les posicions dels corredors a cada mànega s'assignaran per sorteig a cada sortida.

CATEGORIES

S'estableixen les següents categories:

Categoria Edats Voltes al circuit

Infantil masculina Entre 8 i 12 anys 1

Infantil femenina Entre 8 i 12 anys 1

Júnior masculina Entre 13 i 17 anys 1

Júnior femenina Entre 13 i 17 anys 1

Absoluta masculina A partir de 18 anys 2

Absoluta femenina A partir de 18 anys 2

Els  participants  inscrits  autoritzen  a  l’organització  a  emprar  fotografies  i/o  vídeos  de
l’esdeveniment,  amb  la  finalitat  de  promocionar  l’  Eliminator  BTT,  i  també  a  cedir  la
reproducció a diferents mitjans (premsa, webs, xarxes socials, blogs…)



REGLAMENT DE LA MARXA CICLOTURISTA 52KM 

Article 1. És una marxa cicloturista (no competitiva) amb bicicleta de carretera. Tindrà lloc
a Granollers el pròxim 22 de setembre de 2019 amb sortida i arribada al Parc del Congost.
La sortida serà a les 8:30h i comptarà amb una modalitat de circuit de 52 km.

Article 2. Per participar en la prova serà condició necessària tenir mínim 16 anys i en el 
cas de ser menors d’edat anar acompanyats d’un adult.

Article 3. És obligatori la utilització del casc (homologat) durant tot el recorregut.

Article 4. Cada participant participa en la prova sota la seva responsabilitat. Estant en 
condicions físiques, i en estat de forma òptim per realitzar el recorregut seleccionat. 
Eximint a l’organització, i a qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Marxa 
Cicloturista, de qualsevol perjudici, que per motius de salut poguessin derivar-se de la 
participació en la Marxa Cicloturista.

Article 5. L’organització contractarà dues pòlisses d’assegurança, una d’accidents per tots
els participants i una de responsabilitat civil per l’esdeveniment.

Article 6. La inscripció és personal i intransferible. Es realitzarà mitjançant la web de 
granollers.cat/esports i suposa l’acceptació del present reglament en la seva totalitat, a 
risc de ser desqualificat en cas de no fer-ho.

Article 7. El preu de la inscripció és gratuït. 

Article 8. Cada participant rebrà d’obsequi una bossa del corredor, un refrigeri durant la 
Marxa Cicloturista i avituallament d’aigua a l’arribada.

Article 9. Per la recollida de dorsal serà necessari la presentació del DNI i es  recolliran el
mateix dia de la Marxa Cicloturista a partir de 07.30 al Parc del Congost.

Article 11. En el quilòmetre 31 (Coll de Collet) hi haurà un avituallament líquid. 

Article 12. El recorregut serà de tràfic obert, sent obligatori per tots els participants 
respectar la normativa vigent de circulació. Acceptant els riscos que això suposa i eximint 
a l’organització, i a qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Marxa 
Cicloturista, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat per motius 
lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius.
Caldrà estar molt atent al pas per trams urbans dels diferents pobles, respectant sempre 
els passos de vianants.

Article 13. L’organització disposarà de servei d’ambulància medicalitzada.

Article 14. L’organització disposarà de “Cotxe Escombra” per si fos necessari.
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Article 15. Caldrà ser respectuós amb el recorregut, els altres participants, els veïns de 
les poblacions i els voluntaris de l’organització. També respectar el medi ambient i no 
llençar cap deixalla als vorals de la carretera. A l’avituallament hi haurà escombraries per 
fer-ho.

Article 16. Els participants inscrits autoritzen a l’organització a emprar fotografies i/o 
vídeos de l’esdeveniment, amb la finalitat de promocionar la Marxa Cicloturista, i també a 
cedir la reproducció a diferents mitjans (premsa, webs, xarxes socials, blogs…).
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