El Reglament
Aquest reglament es explícit per participar a la LLUÇANÈS FERÉSTEC

1. Inscripcions:






Un cop formalitzat el pagament no es farà cap tipus de devolució.
Només es tornaran els diners en el cas de lesió justificada amb comprovant
mèdic enviant-les a: uniociclistallucanes@gmail.com
El mateix dia de la cursa no es faran canvis de nom
Es d’obligació de la persona inscrita d’informar a l’organització, mitjançant
correu electrònic a uniociclistallucanes@gmail.com de qualsevol al·lèrgia o
malaltia

2. Per participar:





S’ha de ser major d’edat el dia de la cursa, en cas contrari , es obligatori
presentar l’autorització de menors degudament omplert a
uniociclistallucanes@gmail.com o bé el dia de recollida del dorsal.
L’edat mínima es de 16 anys sempre i quan es porti la autorització
corresponent.

3 Desenvolupament de la prova:








El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica LLUÇANÈS FERÉSTEC, fons de
color blanc i les lletres de color vermelles.
Queda prohibit sortir dels camins marcats.
Els ciclistes hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca
relacionat amb la seguretat del bestiar o finques privades.
Cal respectar el medi natural, als punts de control podreu deixar la brossa
El recorregut llarg es tancarà segons l’horari previst per l’organització
Cal recordar que tots els camins estan oberts a tothom, per tant, cal respectar
les normes de circulació, tant a les pistes forestals com als trams de carretera
Tots els participants han de portar el dorsal ben visible al manillar de la bicicleta
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 Dorsal i polsera:







Alhora de recollir el dorsal caldrà ensenyar la llicencia actual 2018
Només s’acceptaran llicències de la Federació Catalana de Ciclisme
Si disposes del CARNET TARGETA BICI, amb aquesta, hauràs de pagar 5 €. De la
llicència de dia.
Quina diferència hi ha entre Llicència Federativa i Carnet Ciclista?
o La principal diferència rau en que amb el Carnet Ciclista no es pot
participar en Competicions ni en Marxes Cicloturistes ( BTT –
CARRETERA ).
Cada participant portarà la polsera en un lloc visible, que hi consta un telèfon
en cas de emergència facilitat per l’organització.

5 A tenir en compte:












En cas de mal temps o per causes majors l’organització decidirà moments
abans de l’hora de sortida si la prova se celebra. En cas de no celebrar-se es
podrà recollir l’obsequi i l’esmorzar. No es retornaran els diners de la
inscripció
L’organització es reserva el dret de variar els trams de la ruta o altres aspectes
de la cursa si ho creu convenient.
L’organització declina la responsabilitat d’acompanyar fins a la sortida els
participants que no segueixin el recorregut o abandonin sense avisar als
controls.
En cas d’abandonar la cursa cal fer-ho als controls, només així, l’organització us
acompanyarà fins al punt de sortida, el Pavelló Municipal d’Esports de Prats de
Lluçanès.
L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a prejudicis que la prova
pugui ocasionar als participants o a terceres persones.
L’organització es reserva el dret d’excloure a qualsevol participant pel fet
d’incomplir-ho.
En cas de no participar en l’esdeveniment . NO s’enviarà la bossa del
participant.
L’ús del casc és obligatori.
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 Emergències:




Si un ciclista està ferit els altres participants estan obligats a parar-se per
socorre’l
En cas d’emergència sense cobertura trucar al 112.

 Classificacions:



Un cop finalitzada la cursa hi hauran les classificacions a la web:
www.dsport.cat

 Drets d’imatge:




L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi.
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant
autoritza a La UNIÓ CICLISTA DEL LLUÇANÈS a la realització de fotografies i
filmació en la seva participació a la LLUÇANÈS FERÉSTEC

