REGLAMENT DE LA CURSA
I LA CONTRARRELLOTGE
DE SANT DOMINGO

Club Ciclista Lloret de Vistalegre

1. Introducció
Les curses ciclistes organitzades pel Club Ciclista Lloret de Vistalegre durant les festes patronals de Sant
Domingo són de caràcter exclusivament local.

2. Requisits per participar
Els requisits indispensables per disputar les cursa i la contrarrellotge de Sant Domingo són els següents:
 Haver nascut o residir a Lloret de Vistalegre.
 Ser soci del Club Ciclista Lloret de Vistalegre.
 Tenir una invitació especial per disputar la cursa*
*Les invitacions només poden ser otorgades per la junta directiva.

3. Categories de les curses
 Categoria Elit: Ciclistes amb llicència federativa de la Federació Balear de Ciclisme o la UCI
durant l'any de les curses.
 Categoria Amateur: Ciclistes sense llicència federativa.
 Excepcions: Hi pot haver algunes excepcions.
4. Normativa de la cursa en ruta
 L'organització de la cursa és a càrrec del Club Ciclista Lloret de Vistalegre.
 La inscripció a la cursa és gratuïta.
 La cursa en ruta de Sant Domingo competeixen dues categories.
◦ Categoria Elit, vuit voltes (40 quilòmetres aproximadament)
◦ Categoria Amateur, cinc voltes (25 quilòmetres aproximadament)
 La primera volta de la cursa serà neutralitzada per a tots els participants.
 Part de la segona volta de la cursa serà neutralitzada per la categoria Amateur.
 La cursa es disputa amb el trànsit obert a altres vehícles. Per tant, és obligatori circular sempre pel
carril de la dreta i extremant les precaucions.
 Els organitzadors no es fan responsables de cap accident del que poguessin ser causa o víctima
els/les corredors/-eres, com tampoc es fan solidaris de les despeses ni dels deutes que poguessin
contreure durant la cursa. En cas de que el corredor participi sense cobertura de l’assegurança
serà responsable del dany propi i a tercers.
 Aquesta cursa es disputarà respectant en tot moment el Reglament General de la Federació de
Ciclisme de les Illes Balears.
 El Club Ciclista Lloret es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho considera
convenient.
 Qualsevol tipus d'incident o disputa será resolta per l'organització i la seva decisió será d'obligatori
compliment.
 Disputar la cursa implica acceptar tots els punts anteriors.
 En el cas de no respectar-se qualsevol del punts anteriors, el Club Ciclista Lloret prendrà les
mesures que trobi oportunes per garantir pel bon funcionament de la cursa.

5. Normativa de la contrarrellotge
 L'organització de la contrarrellotge és a càrrec del Club Ciclista Lloret de Vistalegre.
 La inscripció a la contrarrellotge és gratuïta.
 La inscripció de la cursa es pot fer a cclloret@gmail.com, el full que es troba al Bar Es Pou o la
pàgina web del club: www.cclloret.com.
 La inscripció és obligatòria.
 La contrarrellotge de Sant Domingo competeixen dues categories.
◦ Categoria Elit.
◦ Categoria Amateur.
 L'ordre de sortida de la contrarrellotge serà determinada per sorteig, a excepció del vigent
campió, qui tendrà el privilegi de sortir el darrer en competir.
 El sorteig es durà a terme el dia abans de la contrarrellotge i es publicarà a un full al Bar Es Pou i
també a la pàgina web del Club Ciclista Lloret de Vistalegre.
 Abans de la sortida del primer corredor inscrit oficialment, es deixarà un temps prudencia,
d'entre sis i vuit minuts, per als participants d'última hora, sempre que l'organització accepti la
seva inscripció.
 Els corredors sortiran entre ells amb una diferència de dos minuts.
 El corredor que sigui doblat no podrà seguir l'estela del corredor que l'acaba d'avançar i s'haurà
de mantenir a una distància prudencia d'almenys deu metres.
 Que prohibit ajudar-se o seguir l'estela o ajudar-se d'altres vehícles durant la contrarrellotge.
 La contrarrellotge es disputa amb el trànsit obert a altres vehícles. Per tant, és obligatori circular
sempre pel carril de la dreta.
 Els organitzadors no es fan responsables de cap accident del que poguessin ser causa o víctima
els/les corredors/-eres, com tampoc es fan solidaris de les despeses ni dels deutes que poguessin
contreure durant la cursa. En cas de que el corredor participi sense cobertura de l’assegurança
serà responsable del dany propi i a tercers.
 Aquesta contrarrellotge es disputarà respectant en tot moment el Reglament General de la
Federació de Ciclisme de les Illes Balears.
 El Club Ciclista Lloret es reserva el dret de modificar el present Reglament si ho considera
convenient.
 Qualsevol tipus d'incident o disputa serà resolta per l'organització i la seva decisió serà
inapel·lable.
 Disputar la contrarrellotge implica acceptar tots els punts anteriors.
 En el cas de no respectar-se qualsevol dels punts anteriors, el Club Ciclista Lloret prendrà les
mesures que trobi oportunes per garantir pel bon funcionament de la cursa.

