
REGLAMENT I BTT BERGANTI BIKES!!!
Article 1. Els participants a la I BTT Berganti Bikes tenen l’obligació de conèixer i acceptar 
aquest reglament.!!
Article 2. El Club Ciclista Lloret de Vistalegre i l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre 
organitzen la I BTT Berganti Bikes el proper diumenge 28 de setembre a les 11:00 a sa 
Comuna de Lloret de Vistalegre (caseta dels caçadors). Es tracte d'una cursa de BTT de 
caire popular per parelles, que consisteix en donar el nombre màxim de voltes al 
recorregut durant un temps de dues hores.!!
Article 3. L’organització podrà demanar el DNI a qualsevol participant per verificar la seva 
edat i identitat.!!
Article 4. Normativa bàsica:!!
! - Només són aptes per participar bicicletes de BTT.!!
! - És obligatori utilizar casc.!!
! - És obligatori respectar els rivals.!!
! - Prohibit llançar envoltoris de gels, barretes energetíques o similars sota sanció  
! inmediata d’explusió de la carrera.!!
! - Els dos integrants de la parella han de creuar el punt de cronometratge establert 
! amb una diferència màxima de 10 segons a cada volta.!
!
! - En cas de retirada ho han de comunicar al Jurat Tècnic.!!
! - Els equips hauran de faciltar els avançaments, especialment quan siguin doblats.!
!
Article 5. El recorregut està publicat a la pàgina del Club Ciclista Lloret de Vistalegre 
(inclòs track per a GPS). !!
Article 6. Els organitzadors es comprometen a senyalitzar correctament el recorregut i 
vetllar per garantir la seguretat dels participants.!!
Article 7. Els organitzadors disposaran de la infraestrucutra i voluntaris necessaris pel 
correcte desenvolupament de la prova.!!
Article 8. Les inscripcions són mitjançant Elitechip (www.elitechip.net). Cada membre de 
l’equip ha de portar el seu propi xip i dorsal, que ha de ser visible en tot moment durant la 
prova. El no retorn dels xips implicarà la desqualificació automàtica de l’equip. La recollida 
de dorsals és de 10:00 a 10:30.!!
! - Preu per parella: 25 euros (30 euros el mateix dia).!
! !
! - Lloguer xip: 3 euros per participant.!

http://www.elitechip.net


!
Article 9. Drets d’inscripció:!!
! ! - Participació a l’esdeveniment.!

! ! - Dorsals de la prova.!

! ! - Obsequi per a tots els participants cortesia de Berganti Bikes.!

! ! - Participació en el sorteigs de regals dels patrocinadors i col·laboradors.!

! ! - Avituallament durant la prova.!

! ! - Refrigeri després de la prova.!

! ! - Assegurança de responsabilitat civil.!

! - Assegurança d'accident. !

! - Jutges de la prova. !

! - Servei d'Ambulància.!

! - L’edat mínima per participar és de 16 anys, amb autorització paterna. Per edats 
! inferiors contactar prèviament amb l’organizació per aconseguir una autorització !
! especial. Les inscripcions són personals i intransferibles, excepte causa justificada 
! comunicada prèviament a l’organització.!!!
Article 10. Categories:!!
! - Equip local.!!
! - Equip masculí.!!
! - Equip femení.!!
! - Equip mixt.!!!
Article 11. L’organització exigirà la presència dels vencedors de la prova en els actes 
protocol·laris. En cas de no presentar-se el vencedor perdrà el seu premi i/o trofeu.  Hi 
haurà trofeus per:!!
  ! - Dos trofeus als tres primers primers classificats masculí, femení i mixt.!!
! - Dos trofeus al primer equip local.!!!
Article 12. El cronometratge de la prova es farà mitjançant el sistema d’EliteChip.!
!



Article 13. Cada equip participant lluirà una indumentària i colors propis.!
!
Article 14. La prova serà controlada per un Jurat Tècnic. No respectar les seves 
indicacions serà motiu de sanció o desqualificació. Normativa bàsica:!
!
! - La sortida serà conjunta entre tots els participants.!
!
! - Serà obligatori portar casc de seguretat per a la prova de bicicleta BTT. Sense !
! casc no es podrà prendre part a la sortida de la prova.!
!
! - Prohibit llançar envoltoris de barretes o gels durant la prova, especialment a !
! l’espai natural de sa Comuna. Sanció d’expulsió inmediata.!
!
Article 15. Els organizadors habilitaran un espai de zona tècnica i avituallament. 
L’assistència mecànica només es pot dur a terme dintre d’aquesta zona.!!
Article 16. Els participants autoritzen a l’organització la utilització de la seva imatge en 
fotografies i vídeos corresponents a l’esdeveniment.!
!
Article 17. La inscripció a la prova implica l’acceptació per part dels participants del 
present reglament i la renúncia a la reclamació contra els organitzadors, col·laboradors, 
patrocinadors i els seus respectius representants legals, derivats dels danys que es 
poguessin derivar de la seva participació a la I BTT Berganti Bikes.!
!
Article 18. El ciclista inscrit reconeix que és apte físicament per a participar a la cursa.!
!
Article 19. Els organitzadors de la prova es reserven el dret de modificar o suspendre la 
competició.


