
REGLAMENT
“XX BTT Camins Llebrers 2019”

Article 1. Descripció de l’esdeveniment
La “XX Marxa BTT Camins Llebrers 2019" és un acte esportiu no competitiu en bicicleta de 
muntanya organitzat pel Club Ciclista de Maçanet de la Selva i la Federació Catalana de Ciclisme 
que tindrà lloc a Maçanet de la Selva el dia 15 de setembre de 2019.

Article 2. Data i lloc de celebració
L’esdeveniment tindrà lloc el dia 15 de setembre de 2019. Els recorreguts s’iniciaran i finalitzaran 
al Poliesportiu Municipal de Maçanet de la Selva. La Marxa començarà a les 8 h.

Article 3. Participació
3.1. La “XX BTT Camins Llebrers 2019” és un acte esportiu obert a qualsevol persona de qualsevol
edat. Cada participant participa en aquesta Marxa sota la seva esponsabilitat. Així mateix es 
responsabilitza de què disposa d’un nivell de condició física suficient per realitzar el recorregut al 
qual s’ha inscrit així com que està habituat/habituada a anar en bicicleta. 

3.2. Per poder participar en aquest acte és necessari haver-s’hi inscrit prèviament de qualsevol de les
formes que s’indica més endavant.

3.3. En cas de menors d’edat, caldrà que comptin amb l’autorització del seu/de la seva responsable 
legal per inscriure’s i, en cas de ser menors de 14 anys, caldrà que el dia de la Marxa la realitzin 
acompanyats/acompanyades d’una persona major d’edat.

3.4. Està permesa la participació en bicicleta elèctrica.

3.5. El dia de l’acte esportiu és obligatori realitzar el recorregut amb casc homologat i portar el 
dorsal corresponent en un lloc visible. L’organització es reserva la facultat de retirar/excloure de la 
Bicicletada qualsevol participant que no compleixi alguna d’aquestes condicions.

Article 4. Recorreguts
4.1. La Bicicletada tindrà dos recorreguts/circuits de diferent dificultat:

• 25 km aprox. Nivell mitjà-alt / 700 m de desnivell acumulat
• 50 km aprox. Nivell alt / 1.500 m de desnivell acumulat

En qualsevol cas, cal un mínim de preparació física per participar en qualsevol dels dos recorreguts 
així com de pràctica en bicicleta, especialment en el recorregut llarg. 

4.2. L’organització es reserva la facultat de modificar qualsevol dels recorreguts quan així ho 
consideri oportú ja sigui per motius meteorològics, de força major o d’altres.
Així, en cas de publicar-se el track de qualsevol dels recorreguts en qualsevol mitjà, el track final 
del dia de l’esdeveniment pot ser diferent.

4.3. Ambdós recorreguts estaran degudament senyalitzats i disposaran de controls per vetllar per la 
seguretat dels/de les participants. Transcorreran principalment per pistes forestals i/o corriols 
(segons el recorregut). Cal que els/les participants respectin les normes de circulació així com el 
recorregut marcat per l’organització. L’organització declina qualsevol responsabilitat en cas que no 
es respectin aquestes normes ni els recorreguts. L’organització no es fa responsable per 
equivocacions dels/de les participants.



4.4. L’organització es reserva la facultat de tancar qualsevol d’ambdós recorreguts i donar per 
finalitzada la Marxa a una hora determinada per qüestions de logística.

4.5. Ambdós recorreguts disposaran d’avituallament/s durant el circuit així com d’un avituallament 
d’entrepà més beguda en finalitzar-lo.

4.6. Hi haurà servei de dutxes i la possibilitat de rentar les bicicletes en finalitzar la marxa.

4.7. Hi haurà servei d’ambulància.

5. Inscripció
5.1. La inscripció a la “XX BTT Camins Llebrers 2019” es pot realitzar:
- Per internet fins el dia 12 de setembre de 2019; o
- Presencialment el mateix dia de la Marxa des de les 7:00 h a les 7:45 h al mateix Poliesportiu 
Municipal de Maçanet de la Selva.

No obstant això, l’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions en el moment que ho 
cregui oportú per temes logístics.

5.2. El preu per inscriure’s a aquesta Bicicletada és de:

• Anticipada: 10,50 € federats / 13 € no federats
• Mateix dia (de 7.00 a 7.45 h.): 13 € federats / 16 € no federats

5.3. Les inscripcions són personals, intransferibles i no cancel·lables. En cap cas no es retornarà el 
preu de la inscripció de la marxa.

5.4. Queda prohibit participar sense inscripció prèvia, és a dir, sense el dorsal de la cursa. 
L’organització declina especialment tota responsabilitat derivada dels danys que els/les participants 
sense inscripció puguin ocasionar durant la prova, a si mateixes o a terceres persones.

6. Dorsals
Els dorsals es recolliran el mateix dia de la Marxa partir de les 7:00 h al Poliesportiu Municipal de 
Maçanet de la Selva. Els participants que realitzin la inscripció anticipada abans del 8 de setembre 
posiblament tindran un dorsal amb el seu nom personalitzat.

7. Regals i podis
7.1. Totes les persones inscrites a la Marxa rebran una “bossa” del corredor/corredora. No obstant 
això, en el cas que els obsequis subministrats pels col·laboradors per la seva distribució entre els/les
inscrits/inscrites no fos suficient per a tots/totes les participants, es repartiran per ordre d'inscripció.

7.2. Així mateix, en el cas de què es realitzi un sorteig d’obsequis en finalitzar la Marxa, tots els 
participants hi participaran automàticament amb el seu número de dorsal. El sorteig es realitzarà el 
mateix dia de la Marxa. Per poder obtenir l’obsequi sortejat, caldrà presentar el dorsal corresponent 
en el moment de ferse saber la guanyadora d’aquell obsequi o, com a molt tard, en el moment de 
donar-se per finalitzat tot l’esdeveniment esportiu. Els obsequis sortejats no seran entregats en dies 
posteriors a la Marxa.

7.3. Tot i tractar-se d’una prova no competitiva, l’organització es reserva la facultat de realitzar un 
podi per cadascun dels recorreguts amb els tres primers participants que el completin. Els 
participants en bicicletes elèctriques queden excloses d’aquests podis, reservant-se l’organització la 
possibilitat de fer un/s podi/s exclusiu/s per aquesta modalitat.



En qualsevol cas, malgrat que es poguessin realitzar podis, no hi haurà llistes de resultats de temps 
en cap dels recorreguts ni modalitats.

8. Responsabilitat
La participació a l’esdeveniment es fa sota la responsabilitat i propi risc dels/de les participants a la 
cursa. L’organització declina tota responsabilitat derivada dels danys físics i/o materials que els/les 
participants puguin ocasionar durant la prova, ja sigui a si mateixes o a terceres persones.

9. Autorització d’imatges
El fet d’inscriure’s a la Marxa autoritza expressament a l’organització i els seus col·laboradors 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, 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.

No obstant això, l’organització no es fa responsables de l’enregistrament sonor o d’imatges de 
terceres persones en activitats obertes al públic en general.

10. Tractament de les dades personals
Les dades personals facilitades pels/per les participants en la Marxa seran incorporades als fitxers 
de l’organitzador de l’acte esportiu només amb la finalitat de gestionar la Marxa, enviar-vos 
informació vinculada i dur a terme accions promocionals.

Les dades dels/de les participants seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE número 298, del 14 
de desembre de 1999).

D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal els/les participants poden exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició per correu electrònic.

11. Modificació de la data o cancel·lació de la Marxa
L’organització es reserva la possibilitat de modificar la data de la Marxa en cas de previsions de mal
temps o altres circumstàncies alienes a l’organització que puguin afectar el desenvolupament de 
l’acte amb seguretat a criteri de l’organització o cossos de seguretat. En aquest cas, es comunicarà 
la nova data prevista a través de la pàgina Facebook del Club Ciclista Maçanet de la Selva.

Així mateix, l’organització es reserva la possibilitat de suspendre la Marxa el mateix dia de l’acte 
(inclòs durant el seu transcurs) en cas de mal temps o altres circumstàncies que impedeixin 
concloure l’acte esportiu amb seguretat a criteri de l’organització o cossos de seguretat. En aquest 
cas, la Marxa no es repetirà un altre dia.

En cap dels casos es retornarà l’import de la inscripció als/a les participants.

12. Acceptació del reglament
La participació a la Marxa comporta l’acceptació total del present reglament. Tot allò que no estigui
previst expressament en aquest Reglament, queda a la lliure decisió de l’organització.


