Reglament cursa II Reus Bike Race

Reglament II Reus Bike Race

La II Reus Bike Race és una prova individual, la cursa es disputa el 22 de Setembre de 2019 i es
regeix pel present Reglament, el qual pot ser modificat en algun dels seus punts, però sempre
fent-ho públic amb almenys una setmana d'antelació de l’inicia de la prova.
1. Recorregut i Quilometratge.
Llarg 55km amb 1600m. de desnivell acumulat
Curt 35km amb 900m. de desnivell acumulat
Infantil 5.7 km amb 80m de desnivell acumulat
2. Categories.
La II Reus Bike Race està oberta a la participació de corredors i corredores a partir de
16 anys.
Les categories dels participants seran les següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

General masculí circuit llarg.
General femení circuit llarg.
General E-Bike circuit llarg.
General masculí circuit curt.
General femení circuit curt.
General E-Bike circuit curt.

Circuit Infantil.
Serà una pedalada no competitiva i controlada, es prioritzarà la seguretat dels infants
front a la velocitat de la mateixa.
2. Menors a cursa curta i llarga.
Els majors de 16 anys i menors de 18 que vulguin participar, ho han de comunicar a
l'organització i presentar autorització del pare, mare i / o tutor-a.
3. Equipament proporcionat per l’organització
L'Organització facilita a cada un dels inscrits:
Dorsal.
Avituallaments durant la cursa.
Avituallament complert a l'arribada.
Servei de Fisioteràpia Gratuït.
Servei de Dutxa i vestuaris.

4. Equipament que han de portar els corredors de la prova:
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El casc rígid homologat de seguretat és d'ús obligatori durant tota la prova.
És obligatori portar el dorsal en lloc visible a la part frontal de la bicicleta.
És obligatori portar operatiu durant la cursa el mòbil facilitat a l'organització en la
inscripció.
És aconsellable portar una reserva d'aigua i menjar suficient per completar les
etapes.
És aconsellable portar eines i material de recanvi.
5. Desenvolupament de la prova
Els participants han de passar obligatòriament pels camins i corriols senyalitzats, i pels
controls de pas fixats. L'absència de pas en algun control comporta l'eliminació de la
classificació, encara que se li permetrà seguir en carrera.
Els Camins i Carreteres estaran oberts al Trànsit, de manera que és absolutament
obligatori circular per la dreta dels camins i carreteres.
Les zones de control, estaran controlades per personal de l'organització.
El recorregut és obert al trànsit. Així que els participants han de seguir les normes de
circulació, així com circular amb precaució en els nuclis habitats. QUEDA PROHIBIT
CIRCULAR PER CARRETERES FORA DEL RECORREGUT.
Hi haurà hores límit per al tancament en els controls de pas.
La cursa transcorre per un entorn natural i cal que continuï tal i com està. Els
participants hauran de conservar i preservar el medi.
Els ciclistes hauran de respectar la flora i la fauna de la zona i donar preferència als
ramats d'animals que es puguin trobar al llarg del recorregut.
Cada un dels participants haurà d’actuar amb responsabilitat i tenir un comportament
exemplar davant qualsevol adversitat.
Qualsevol acció irrespectuosa d’un ciclista vers el medi li suposarà la desqualificació
automàtica de la prova.
5. Classificacions generals i protocol:
Classificació general individual per temps.
Protocol.
Al final de la cursa l'Organització publicarà les classificacions.
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Al final de la cursa es realitzarà l’entrega de trofeus de la prova puntuable a Copa Catalana.
Serà condició indispensable la presència física dels guanyadors i/o premiats.
6. Disposicions tècniques
Es permet l'intercanvi de material (per realitzar les reparacions pertinents) en el
transcurs de la prova, així com l'assistència i socors a un altre participant, podent ser
penalitzada l'omissió d'aquest.
És responsabilitat del corredor passar pel control de sortida i per cadascun dels
controls pas, així com per meta.
Queda prohibida la utilització de qualsevol mètode deslleial per guanyar temps sobre
altres competidors.
Només els vehicles degudament acreditats per l'Organització, poden seguir la prova.
Per tal de mantenir la seguretat dels participants i de mantenir l'esperit d'aventura de
la prova, queda prohibit que qualsevol vehicle vinculat amb algun participant de la
prova circuli per la pista durant el desenvolupament de la carrera, i per davant dels
cotxes escombres de la mateixa.
7. Premis
Trofeu als 3 primers corredors masculins de la classificació general del circuit llarg.
Trofeu als 3 primers corredores femenines de la classificació general del circuit llarg.
Trofeu als 3 primers corredors masculins de la classificació general del circuit curt.
Trofeu als 3 primers corredores femenines de la classificació general del circuit curt.
Sorteigs de diferents productes.
8. Inscripcions
Les inscripcions s’han de realitzar Online
Per inscriure és condició indispensable omplir tots els camps i enviar el formulari habilitat
a la web.
Tots els inscrits a la prova es comprometen a haver llegit i acceptat el reglament de la II
Reus Bike Race 2019.
9. PREUS:

Primer període de preu reduït comprès entre el 8 de Juny al 31 d’Agost de 2019.
20€ corredors federats i corredors no federats.
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Segon període de preu reduït comprès entre l’1 i el 20 de Setembre de 2019.
25€ corredors federats i corredors no federats.
Inscripcions el mateix dia de la cursa 22 de Setembre de 2013.
30€ corredors federats i corredors no federats.
Promoció per a clubs, cada 5 inscripcions es regala un dorsal.
Primer període de preu a inscripció Web comprès entre el 8 de Juny al 20 de
Setembre de 2019.
5€ corredors federats i corredors no federats.
Inscripcions el mateix dia de la cursa 22 de Setembre de 2019.
També 5€ corredors federats i corredors no federats.
10. La inscripció inclou:
Dret a participar a la II Reus Bike Race 2019.
Ambulàncies i metge.
Avituallaments, 3 sòlids i 3 líquids durant circuit llarg de competició.
Assistència dels Mossos en encreuaments de punts conflictius.
Senyalització.
Cronometratge.
Bossa d’obsequis.
Servei de dutxes.
Servei de massatge al finalitzar la cursa.
Entrepà més beguda al finalitzar.
Trofeus per als tres primes classificats de cada categoria.

11. Dates:
El termini d'inscripció comença el 8 de Juny i finalitza el 20 de Setembre. El mateix dia
22 es pot fer inscripció a l’estant preparat per a aquesta tasca.
Pagament:
A les inscripcions on-line es realitzarà obligatòriament amb targeta, a través de la
passarel·la de pagament habilitada a la web.
La inscripció està limitada a 500 participants.
12. Penalitzacions i reclamacions
Hi haurà cinc tipus de penalitzacions:
LLEUS: no permetre la sortida, reparar el defecte, i/o petita sanció en temps.
Per exemple, manca de material obligatori a la sortida, no ser visibles els
dorsals, etc
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GREUS: desqualificació de La marxa, permetent seguir en la prova però sense
optar a la classificació. Per exemple, Circular sense casc o saltar-se un punt de
control.
MOLT GREUS: comportaran l'exclusió de la prova i fins i tot possibles sancions
econòmiques. Els comportaments violents durant la competició, no respectar
les normes de circulació posant en perill la integritat física pròpia i/o aliena,
trencar el dorsal, etc.
13. Protecció de Dades
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants
seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de
la gestió de la prova.
Drets d’imatge
Tots els ciclistes renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera.
L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi, com
publicacions a xarxes socials.
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza al
Club Ciclista Bike Race La Fumera a la realització de fotografies i filmació de la seva
participació a la II Reus Bike Race, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i
explotació comercial i publicitària.
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