1. Reglament
Les 2 Hores BTT Rat penat es una prova de resistència en bicicleta de muntanya organitzada
pel Club Ciclista Rat penat, en la qual cada equip participant haurà de recórrer el major
nombre de vegades un circuit d’ aproximadament 6,1 quilòmetres situat a la zona Can llong/La
Sentiu (GAVA).

1.1 Modalitats i horari
La prova es disputarà entre les 09:00 h. i les 11:00 h. del diumenge 29 de setembre del 2019.
Participació
La prova està oberta a la participació de corredors de més de 14 anys, amb llicència federativa
de ciclisme en vigor.
Categories
La participació de la prova es realitza per equips. Les categories són les següents:
Individual: : cadet/Júnior/S´23/Elite/Màster 30-40-50-60 Individual masculí
cadet/Júnior/S´23/Elite/Màster 30-40-50
Individual femení
Parelles: cadet/Júnior/S´23/Elite/Màster 30-40-50
cadet/Júnior/S´23/Elite/Màster 30-40-50

Parelles masculí
Parelles femení

Parelles mixtes: cadet/Júnior/S´23/Elite/Màster 30-40-50

Parelles femení

1.2 Circuit
La prova es disputarà sobre un circuit d'uns 6,1 kms. de recorregut i complirà les condicions de
marcatge, senyalització i seguretat dels circuits de "cross country".
No estarà permesa cap ajuda externa en el circuit. Sí està permesa l'ajuda entre els/les
participants. El corredor/a que pateixi una avaria mecànica haurà reparar-la per si mateix o
continuar el recorregut fins a la línia d'arribada, on podrà rebre assistència per a la reparació
d'aquesta avaria. Tot corredor/a que desfaci el circuit en sentit contrari al de la marxa serà
penalitzat amb dues voltes menys.
Cada equip podrà tenir únicament un/a corredor/a en competició a l'interior del circuit.
Cada participant és responsable de la seva pròpia conducció, assumint riscos i situacions que
pugui comportar el fet de participar en una prova aquestes característiques, tant a nivell
d'esforç físic, psíquic, com caigudes o altre tipus de lesions.
Hi haurà un lloc de control de temps i a més hi haurà controls aleatoris al llarg del circuit.

1.3 Relleus
Zona de transició: el recorregut comptarà amb un espai tipus "pit line amb entrada i sortida, en
el qual els equips hauran de realitzar els relleus obligatòriament. Fora d'aquesta zona els
relleus estaran prohibits. En el moment de donar el relleu els ciclistes hauran de passar per la
zona de transició perquè el seu temps sigui registrat pel sistema de cronometratge.
Cada equip disposarà d'un testimoni (canellera elàstica) pels relleus, que haurà de dur
obligatòriament el corredor que estigui en carrera. El testimoni es lliurarà al següent corredor
a la zona de transició.,
Cada corredor/a és responsable de portar adequadament el seu xip de control, per evitar
errors en el registre dels temps de pas. No s'admetran reclamacions derivades d'una mala
col·locació del xip i/o o la canellera (no visible pels jutges).
En cas d'abandonament d'un corredor o corredora per accident, l'organització recollirà la seva
bicicleta i el xip i els portarà a la zona de boxes i només en aquest moment podrà sortir un nou
relleu.
Obligatòriament tots els corredors en la modalitat PARELLES, tindran que compartir a parts
iguals el temps de la cursa, organitzant-se els relleus uns volta cadascú.

1.4

Inscripcions

Les inscripcions es formalitzaran enviant el formulari habilitat a la pàgina web de la prova
(disponible a partir del 29 de septembre) i efectuant el abonament de la quota d'inscripció a la
plataforma de pago habilitada per aquest fi, indicant nom i cognoms del participant ,parelles o
nom de l'equip.
El import de la inscripció serà de 20 € per participant amb llicència federativa de ciclisme en
vigor. Només serà vàlida la targeta federativa de ciclisme.
El termini per inscriure acabarà a les 23:59.59 hores del 20 de septembre del 2019.
Les inscripcions podran tancar abans si s'arriba al nombre límit de participants (150 corredors).
La inscripció en la "1ª Cursa de resistència BTT 2h Rat penat" comporta l'acceptació d'aquest
reglament.
1.5 Xip, placa i polsera
La retirada de dorsals es realitzarà entre les 7:30 i les 8:30 h. hores del diumenge 29 setembre
a la carpa de l'Organització degudament senyalitzada.
Cada participant rebrà a més d’una placa (dorsal A-B) per a la bicicleta,que permitira
identificar-lo com a corredor/a en el circuit i permetre-li l'accés lliure a les instal·lacions. L'ús
de placa identificativa sera obligatori. La placa anirà instal·lada al manillar de la bici.
La polsera anirà col·locada en un dels canells del corredor/a de manera que no sigui possible la
seva extracció sense trencament.
1.6 Classificacions
Serà guanyador l'equip,parella o corredor/a individual que hagi donat més voltes completes al
final de les 2 hores de carrera.
En cas d'empat en el nombre de voltes al final de la prova serà declarat guanyador
l'equip,parella o corredor/a que hagi traspassat la línia de meta en primer lloc.
Els corredors/es podran descansar durant el transcurs de la cursa. El temps de la tornada serà
comptabilitzat des que el corredor/a previ hagi completat la seva volta fins que el o la següent
conclogui la seva.

1.7 Premis
Els premis seran repartits de la següent manera:
PRIMER, SEGON I TERCER
Modalitat individual masculí/femení,parelles masculines/femenines / mixtes.
Categories Cadet/junior/S´23/Elits/màsters 30-40-50 .
Premi trofeu primer , segon y tercer.
PRIMERS
Modalitat individual y parelles masculines.
Categories màster 60.

Premi trofeu al primer classificat.
Menor y major classificat amb trofeu com a premi.

1.8 Material i reparacions
Cada corredor/a serà autosuficient dins del circuit, haurà d'anar proveït obligatòriament de
casc rígid i roba apropiada a les condicions climatològiques de la prova. És aconsellable l'ús de
telèfon mòbil.
1.9 Penalitzacions
Qualsevol falta o infracció del reglament serà castigat amb:




Primera vegada: amonestació.
Segona vegada: dues voltes de penalització.
Tercera vegada: exclusió de la cursa.

L'organització juntament amb la direcció de cursa i els jutges de la Federació Catalana de
Ciclisme, son els únics responsables de prendre la decisió de la sanció en cada moment.
L'ús de dreceres suposarà la desqualificació immediata del corredor/a i el seu equip.
1.10 Conducció i seguretat viària
Tots els recorreguts es desenvolupen per terrenys naturals, de manera que l'organització
prega a tots els participants que no llencin papers, boses de gels o de barretes energètiques o
qualsevol tipus d’escombraries a terra, sinó que dipositin les deixalles en els llocs previstos a
aquest efecte.
1.11 Medi ambient
Tot participant que llenci qualsevol tipus de embolcall o altre tipus de deixalla dins el
recorregut de la cursa, serà penalitzat amb 2 voltes. S’identificarà i els Controls advertiran al
participant d’aquest fet, així mateix la direcció de cursa ho comunicarà al seu equip.
Tot participant, pel fet d'inscriure’s, accepta les condicions i reglamentació imposada per
l'organització, en què el/la participant és el/la únic responsable de la seva pròpia conducció,
assumint els riscos i situacions, fins i tot davant de tercers, que puguin comportar el fet de
participar en una prova d'aquestes característiques, de manera que allibera expressament al
Club Ciclista Rat penat i a qualsevol altre patrocinador o col·laborador davant de qualsevol
tipus d'accident, lesió o eventualitat que pogués sorgir derivada de la participació en la prova.
1.12 Modificació del reglament
L'organització es reserva el dret de modificar el recorregut, quilometratge i data de la prova en
cas que fos necessari, així com la resta de condicions d'aquest Reglament i d'adoptar totes les
millores que s'estimin convenients.

