REGLAMENT BTT VILABLAREIX
XV MARXA BTT VILABLAREIX – DESNIVELL 1000
08 DE MAIG DE 2022
● La XV Marxa Popular BTT de Vilablareix es celebrarà el dia 08 de maig de 2022
● La marxa no és puntuable per cap campionat ni té caràcter competitiu.
● Les inscripcions només es podran fer anticipadament des del 01/01/2022 fins 05/05/2022
a les 12:00 a inscripcions.ccvilablareix.cat
● Les inscripcions estan limitades a 600 participants. La organització es reserva el dret
d'ampliar o reduir el límit de participants en qualsevol moment si ho considera oportú.
● Es podran inscriure 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€.
● Només s'acceptaran llicències federatives corresponents a: FCC, RFEC, UCI i FCOC. El fet de
contractar l'assegurança obligatòria comporta l'acceptació de les condicions establertes per
l'asseguradora.
● El preu de la inscripció és de:
22€ Participants federats inscripció anticipada. (fins al 31/01/2022)
25€ Participants NO federats inscripció anticipada. (fins al 31/01/2022)
25€ Participants federats inscripció anticipada. (a partir del 01/02/2022 fins el 17/04/2022)
28€ Participants NO federats inscripció anticipada. (a partir del 01/02/2022 fins el 17/04/2022)
28€ Participants federats inscripció anticipada. (a partir del 18/04/2022 fins el 06/05/2022)
31€ Participants NO federats inscripció anticipada. (a partir del 18/04/2022 fins el 06/05/2022)
● El preu de la inscripció inclou la participació a la cursa, avituallaments durant el recorregut, servei
mecànic, esmorzar al punt d'arribada, mallot commemoratiu, participació a sortejos de regals, servei
de neteja bicicletes, dutxes(*), servei de massatges i els serveis complementaris que l'organització
posi a disposició dels participants.
● Només es podrà escollir la talla del mallot les inscripcions fetes fins el 31/03/2022.
● Opcionalment al realitzar la inscripció podreu escollir comprar un culot triant la vostra talla
per un suplement de 28€, exclusivament inscripcions realitzades fins el 31/03/2022
● Un cop formalitzada la inscripció no es podrà fer modificació de les talles escollides de
mallot i/o culot.
● Qualsevol modificació en les dades d'inscripció s'haurà de fer via email
a inscripcions@ccvilablareix.cat
● No està permès participar en nom d'un altre corredor sense prèvia autorització de la
organització.
● Els corredors menors d'edat han de presentar una autorització del tutor legal, per tal de
poder participar. No hi podran participar menors de 14 anys.
● Les bicicletes elèctriques podran participar a la marxa.
● L'import de la inscripció no serà retornat en cas de no assistir a la marxa.
● 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 podran exercir el seu dret a la rectificació o eliminació d'aquestes
dades a través de correu electrònic a btt@ccvilablareix.cat i a info@gotzam.com
● Els dorsals es podran recollir anticipadament el 07/05/2020 de 12:00 a 13:00 i de 16:00 a
17:00 a la zona d'entrada del pavelló poliesportiu municipal.
● També es podran recollir els dorsals el mateix dia de la prova en el lloc de sortida entre les
8:00 i les 8:45.

● A l'hora de recollir el dorsal, cada participant haurà de mostrar el seu DNI i la seva llicència
federativa si s'escau. En cas de ser menor d'edat haurà d'aportar també l'autorització.
● No caldrà retornar el dorsal al finalitzar la marxa. Les inscripcions fetes fins el 01/05/2022
tindran el dorsal personalitzat.
●
●
●
●
●

Els recorreguts seran de 40 km la volta Llarga i 25 km la volta Curta.
Les bicis elèctriques es podran inscriure tant al recorregut Curt com Llarg.
Els recorreguts tenen una dificultat mitja/alt que requereix un mínim entrenament.
El lloc de sortida serà la zona verda del Pavelló Municipal de Vilablareix.
Horaris de sortida. Hi haurà 3 sortides diferenciades:
9:00 Bicis elèctriques recorregut 40K
9:15 Recorregut 40K
9:30 Recorregut 25K
● Hi haurà 5 podis: categoria femenina volta 25K, categoria femenina volta 40K, categoria
masculina volta 25K, categoria masculina volta 40K. Per les bicis elèctriques hi haurà un
únic podi corresponent a la volta 40K indistintament si és home o dona.
● Les bicis elèctriques del recorregut 25K no podran optar a podi. A les classificacions hi
quedarà indicat que és bici elèctrica.
● Les bicis elèctriques que vulguin optar a podi ho hauran de fer a la sortida específica per
bicis elèctriques recorregut 40K a les 9:00
● Es disposarà d'un sistema de cronometratge mitjançant xip.
● Qualsevol participant que no realitzi el recorregut en el que s'ha inscrit quedarà fora de les
classificacions.
● Cada participant disposarà d'un dorsal xip i serà obligatori dur-lo fixat a la part frontal de la
bicicleta fins que finalitzi el recorregut.
● És obligatori l'ús de casc rígid homologat durant tota la prova per a la seguretat del
participant en cas d'accident.
● 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.
● En aquells trams del recorregut compartits amb altres vehicles o vianants es recomana
màxima 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 cinta. També amb guix en els encreuaments.
● No es facilitarà el track del recorregut.
● La marxa es donarà per finalitzada a les 13:30.
● Hi haurà dos punts de desviament entre recorreguts.
● No podran fer el recorregut llarg els que no siguin al primer punt de desviació 11:00 del
matí.
● Tots els participants estan obligats a respectar els horaris i controls disposats per
l'organització.

● Mesures COVID-19
● Tot lo descrit en aquest reglament pot estar condicionat a les mesures sanitaries que des
de l’administració pública o la Federació Catalana de Ciclisme puguin establir.
● 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.
● Durant la prova l'organització farà fotos i enregistrarà vídeos on hi podran aparèixer els
participants a la prova. El fet d'inscriure's autoritza a l'organització a utilitzar gratuïtament
aquestes imatges fixes i de vídeo de les persones participants. La organització només es
farà responsable d'aquelles imatges i vídeos publicades en els seus mitjans oficials: Web
(www.ccvilablareix.cat), Facebook (facebook.com/ccvilablareix), Twitter
(twitter.com/bttvilablareix) i Instagram ( instagram.com/ccvilablareix)
● 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.
● Per la seguretat dels participants la pedalada disposa de vehicles motoritzat obrint cursa,
de seguiment i tancament.
● 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.
● En cas d'accident és necessari informar el mateix dia a l'organització.
● L'organització no es 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 XV Marxa BTT – Desnivell 1000 de Vilablareix és el Club Ciclista
Vilablareix
● Telèfon de contacta el dia de la marxa en cas d'emergència: 611 076 237
● Organització: 685 92 17 07 / 696 27 87 17

Vilablareix, 28 d'abril de 2022

Club Ciclista Vilablareix

