28a CURSA BTT
24 d’agost de 2019

HORARI

CATEGORIES
I PREMIS

9:00 Cursa Competició
10:45 Cursa Popular
11:00 Lliurament Premis Cursa Competició
11:45 Lliurament Premis Cursa Popular
CURSA COMPETICIÓ: La cursa competició tindrà un recorregut de 20 km
en quatre voltes a un circuit de 5 km amb sortida i arribada al Parc de
Pinetons. Està pensada per a aquells competidors i practicants habituals
del BTT. La participació és oberta tant a corredors federats com no federats
en quatre categories:
a) cadets (2003-04)
b) juvenils (00-01-02)
c) sèniors (nascuts entre el 75 i el 99)
d) veterans (nascuts 74 i anteriors)
Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de cada categoria i
sexe.
Horari tancament cursa: 10:30 (Velocitat mitjana 13,3 km/h).
CURSA POPULAR: La cursa popular tindrà un recorregut de 10 km en
dues voltes a un circuit de 5 km amb sortida i arribada al Parc de Pinetons.
Està pensada per a aquells ciclistes que practiquen BTT de manera
esporàdica i per a ciclistes més joves. La participació és oberta tant a
corredors federats com no federats en sis categories:
a) alevins (2007-08)
b) infantils (2005-06)
c) cadets (2003-04)
d) juvenils (00-01-02)
e) sèniors (nascuts entre el 75 i el 99)
f) veterans (nascuts 74 i anteriors)
Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de cada categoria i
sexe.
Horari tancament cursa: 11:45 (Velocitat mitjana 10 km/h).

REGLAMENT



















DRETS D’IMATGE

INSCRIPCIONS

És obligatori l'ús del casc.
Es recomana l’ús d’ulleres de sol protectores i de guants.
És obligatori participar amb una bicicleta segura i en bon estat.
Es podrà participar a les curses amb qualsevol tipus de bicicleta que no porti
motor.
Durant la prova cal dur sempre el dorsal ben visible.
Cal ser respectuós amb la natura i l'entorn. No llençar deixalles de cap
mena.
Cal ser respectuós amb els altres participants.
Procureu agilitzar la sortida i deixar pas sempre que ens ho demanin.
L'organització declina tota responsabilitat dels possibles incidents
físics/materials o altres perjudicis que la participació a la Cursa BTT de la
Festa Major pugui representar per als inscrits o a tercers.
Cal respectar les normes de circulació i les indicacions dels organitzadors,
tant a les pistes forestals com a les cruilles de carreteres o carrers.
L'organització es reserva el dret d'excloure a qualsevol participant pel fet de
no complir-ho. Així com el dret de modificar, si cal, el circuit o d'ajornar la
sortida.
Tots els imprevistos no reflectits en aquest reglament seran resolts per
l'organització i les seves decisions seran d'obligat compliment.
Si s'ha d'abandonar, cal avisar algun control tant aviat com sigui possible.
És obligatori estar inscrit prèviament per a participar i fer-ho amb el dorsal i
el xip corresponent.
Està totalment prohibit prendre dreceres diferents a la ruta senyalitzada.
La inscripció implica l'acceptació d'aquest reglament.
No s’admetran canvis de cursa. Es considerarà desqualificat tot participant
que no arribi a meta en la cursa en la que s’ha inscrit i que no hagi passat
per tots els punts de cronometratge.
De conformitat amb l’establert als articles 6.1 i 11.1 de la L.O. 15/1999 de 13
de desembre de protecció de dades de caràcter personal i en l’Art. 2.2 de la
L.O 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, els hi comuniquem que les dades de
caràcter personal que ens faciliten els participants, i que resulten necessàries
per a la formalització de la inscripció a la “CURSA BTT DE MAJOR DE
RIPOLLET 2019”, així com per a la gestió administrativa i el seguiment de tota
activitat pròpia del Patronat Municipal d’Esports de Ripollet (PAME), seran
incloses en un fitxer del que és propietari i responsable el Patronat Municipal
d’Esports, domiciliat al carrer de Magallanes, nº 22-26 de Ripollet, davant el
que es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
reconeguts per la LO/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, i al seu Reglament, Real Decret 1720/2007 de 21 de
desembre.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la
Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el fet
de formalitzar la inscripció implica la total acceptació del present reglament, per
la qual cosa els participants AUTORITZEN al PAME a la utilització de les seves
dades per al seu ús en qualsevol tasca necessària per a la realització,
organització i promoció de la “CURSA BTT DE FESTA MAJOR DE RIPOLLET
2019”, a més de recavar i publicar en la web oficial del PAME així com a
revistes i altres mitjans, les imatges preses durant la celebració de la prova.

El preu de la inscripció és de 2 euros. Tots els participants tindran dret a
avituallaments líquids i a un obsequi en finalitzar la cursa.
Les inscripcions es poden realitzar mitjantçant:
 Internet: www.pame-ripollet.org o www.championchip.cat fins el
dijous 22 d’agost.

DORSALS I XIPS

Els dorsals i els xips identificatius es recolliran el mateix dia de la cursa a
partir de les 9h a la zona de sortida. Es recomana fer la recollida amb el
temps suficient.
El xip es col·locarà al tormell. No s’ha de col·locar el xip a la bicicleta
per a evitar problemes amb el sistema de cronometratge.

