REGLAMENT:
La 1a Marxa Pedals Bike Celrà tindrà lloc el diumenge 23 d’ abril de 2017.
L’ organització té previst dos circuits; el primer de una distància de 20km i el segon de 37km.Tots
dos estan oberts al federats com als no fedrats.
La sortida del recorregut curt i llarg tindrà lloc a les 9:00h.
La recollida dels dorsals i inscripcions del mateix dia tindran lloc de 8:00h a 9:00 per la marxa
curta i llarga. Per recollir els dorsals dels inscrits per internet serà obligatori presentar el dni o
llicència.
Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocòpia del document
identificatiu firmat i de la llicència federativa ( pels federats).
IMPORTANT: Els participants hauran d’ensenyar la llicència que cobreix l’activitat de BTT en el
moment del lliurament de dorsals, en cas de NO dur-la hauran de pagar els 3€ per fer
l’assegurança d’un dia.
Les inscripcions al mateix dia de la cursa tindran un recàrrec de 3€: federats 13,00€ - no federats:
16,00€
AVITUALLAMENTS I OBSEQUIS
Tots els participants disposaran d'esmorzar i café abans de la marxa.
Al finalitzar la prova hi haurà botifarra, pica-pica i beguda per a tots/es participants . L’organització
lliurarà l’obsequi; uns mitjons per cada a un dels participants.
Als avituallaments disposareu de refrigeris, xuxes, plàtan etc..
SERVEIS
Existirà una àrea d’aparcament de vehicles degudament senyalitzada a la zona de sortida, oberta a
partir de 7:00 hores.
El lliurament de trofeus i premis tindrà lloc a les 13:00 hores.
Primers auxilis, dutxes, WC i servei de neteja de bicicletes.
IMPORTANT! Tanquement inscripcions web el divendres 21 d'abril abans de la cursa.
És obligatori l’ús del casc.
Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments.
Llençar brossa fora d’aquestes zones no està permès.
El recorregut estarà degudament marcat cada 500m amb cintes de color blau i blanc per la llarga i
de color vermell per la curta. Si feu més de 500 metres i no trobeu senyals torneu enrere fins
recuperar la última senyal. Pareu atenció en els passos a carreteres. Respecteu els senyals de
circulació.
La organització no es fa responsable dels danys que eventualment els participants poguessin sofrir
o ocasionar a tercers.
Cadascú és l’únic responsable dels seus actes. Aconsellem un repàs previ a la bicicleta. En cas
d’algun problema mecànic o físic durant la marxa comuniqueu-ho al primer avituallament o,
control o trucant al telèfon que apareix a la placa xip.

CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS
Al recorregut es situaran aquests punts de control amb horaris màxims de pas:
Marxa curta
- Punt 1: Sant Miquel (quilòmetre). Tancament a les hores
- Punt 2: Sant Miquel (quilòmetre) Tancament a les hores
Marxa llarga
- Punt 1: Sant Miquel (quilòmetre). Tancament a les hores
- Punt 2: Sant Miquel (quilòmetre). Tancament a les hores
L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 14:00h.
Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de La
Marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà
fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i,
per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.
DRETS DE L’ORGANITZADOR
a- L'Organitzador prestarà l'assistència que li sigui possible en cas d'accident del participant posant
en disposició els serveis mèdics presents a La Marxa. L'Organitzador no es farà responsable dels
possibles deutes que el participant pugui contreure durant La Marxa.
b- L'Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels
avituallaments, trofeus, etc.... informant a tots els participants a La Marxa pels serveis de
megafonia.
c- En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar La Marxa i de resoldre,
sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.
d- Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració
de La Marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà el
regal corresponent als cicloturistes presents. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar
La Marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats així ho permeten.
e- L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa.

PENALITZACIONS
L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de
les autoritats als cicloturistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots
aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular es
vigilaran aquestes accions:
No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’organitzador.
No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.

Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.
Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el
reglament de la mateixa.
LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT
L’organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu
consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de
l’organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de
gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.
En quant a la política de privacitat, l’organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent,
mitjançant escrit dirigit a: Pedals Bike Celrà, a l’adreça C/ Carretera Palamós 49 baixos.17460 Celrà
(Girona) T. 972 49 28 25 o bé al correu electrònic a pedalsbikecelra@gmail.com essent
responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.
El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats
necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’organitzador. Així
mateix, el participant accepta que l’organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o
serveis que afectin a la marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser
tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes
retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.
MARXA LLARGA
FEDERAT: 10€ / Inscripció al mateix dia: 13€
NO FEDERAT: 13€ / Inscripció al mateix dia: 16€
Recorregut de 37km aprox. Nivell alt.
Sortida: 09.00h a 14:00h
3 avituallaments complerts.
Velocitat mitjana mínima de 10 km/h.
Classificació general i per categories.

MARXA CURTA
FEDERAT: 10€ / Inscripció al mateix dia: 13€
NO FEDERAT : 13€ / Inscripció al mateix dia: 16€
Recorregut de 20km aprox. Nivell mitjà.
Sortida: 9:00h a 14:00h
1 avituallament complert.
1 avituallament aigua.
Classificació general i per categories.
EN TOT CAS ELS MENORS DE 16 ANYS HAN D’ANAR ACOMPANYATS PER UN ADULT.

