Reglament 11ª Cursa/Pedalada Cuabarrada de Canyelles
Art. 1r - Podran participar en aquesta Cursa/Pedalada tots els ciclistes que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa. Els
ciclistes que no tinguin aquesta llicència hauran de pagar l'assegurança de dia per disputar la prova.
Art. 2n - Tots els participants estan obligats a respectar els horaris i controls disposats per l’organitzador.
Art. 3r - La inscripció s’efectuarà mitjançant Internet, les botigues autoritzades o bé el mateix dia de la prova, sempre i quan les inscripcions no
estiguin exhaurides. La recollida de dorsals es farà a les botigues autoritzades o el mateix dia de la prova a partir de les 8h.
Art. 4t - El preu de la inscripció variarà en relació de les dates designades per la organització i també en funció de si el participant està o no
federat, ja que els no federats abonaran un recàrrec en concepte d’assegurança de dia.
Art. 5è - És obligatori un servei de vehicle escombra (moto, cotxe) per revisar el circuït darrere l’últim participant.
Art. 6è - En cap dels casos l’organitzador es farà necessàriament responsable, ni solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions
del Codi de Circulació o requeriments de la policia de trànsit, essent ells mateixos els responsables de les infraccions que puguin cometre.
Art. 7è - La Cuabarrada de Canyelles és una cursa de ciclisme de muntanya oberta a tothom. Els participants es responsabilitzen de la seva
preparació física i tècnica que ha de ser adequada per superar les dificultats del recorregut que l’organitzador anuncia en quilòmetres i desnivell
acumulat prèviament a la seva pàgina web.
Art 8è – Tindrem dos modalitats de circuits: un amb 47 km i un altre de 32km. La organització es reserva la possibilitat d’ampliar, reduir o modificar
el recorregut en funció de la climatologia i qualsevol situació imprevista que es pugui presentar. Al recorregut llarg disposarem d’un control horari
mitjançant xip. Al recorregut curt no tindrem cap tipus de control horari d’arribada.
Art. 9è - La cursa és oberta al trànsit. Tots els participants estan obligats a respectar les disposicions del R.G. de Circulació. És obligatori l’ús del
casc. Un cop començada la cursa no es pot prendre la sortida. La organització recull les marques i treu els controls un cop ha passat la moto que
tanca la prova acompanyant a l’últim corredor.
Art. 10è - La organització es reservarà al seu criteri el dret de resoldre qualsevol incident que es produeixi durant el transcurs de la prova.
Art. 11è - S'establiran controls de pas durant el recorregut per comprovar que tothom que vulgui optar a la classificació ha realitzat el circuit
sencer. La organització es reserva el dret de deixar un participant fora de cursa en un punt determinat, quan aquest superi el doble el temps de pas
del primer corredor. El lliurament de premis i el sorteig de material començarà aproximadament a les 12.30h, encara que la cursa pugui continuar
oberta.
Art. 12è - La organització es reserva el dret de modificar el present reglament en cas de que sigui necessari.
Art. 13è - Un cop feta la inscripció no es retornen els diners. Si per causa justificada i amb una antelació de 7 dies algú no pot participar a la cursa
pot cedir la seva inscripció a un altre participant contactant prèviament amb l’ organització. En cas de no trobar substitut tothom té dret a rebre l’
obsequi per participar, que un cop reclamat li farem arribar.
Art. 14è - El fet d'inscriure's a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament. L’organització declina tota responsabilitat dels possibles incidents
físics/materials o altres perjudicis que la participació a la Cursa pugui representar per als inscrits o a tercers.
Art. 15è - Tot el que s'escaigui fora del present reglament queda sota la decisió de la organització.
Art. 16è - L’edat mínima per participar és de 15 anys. El participant menor d’edat haurà d’anar acompanyant d’un adult que a la vegada tindrà que
signar un document de responsabilitat total sobre el menor.
Art. 17è - La organització disposarà de servei de metge i ambulàncies i gestionarà la recollida dels accidentats durant la cursa.
Art. 18è - Està prohibit participar amb bicicletes elèctriques.
Art. 19è - La organització no es farà responsable de la recollida de bicicletes o participants que no tinguin justificat l’abandonament de la prova.

*En cumplimiento con el artículo 5 de la ley de Protección de Datos de Carácter personal establecida por la Ley orgánica 15/1999, se informa que los datos
suministrados podrán ser incorporados a un fichero propiedad de o2sports, que podrán ser utilizados para fines propios informativos de eventos relacionados con
la práctica del ciclismo, no incluyendo en los mismos fines comerciales. El titular podrá ejercer en todo momento los derechos que le confiere la Ley de
protección de Datos mediante escrito dirigido a la entidad organizadora.

