
 

Reglament V Marxa BTT d’Alginet  (04/02/2018) 
 
1- La modalitat d'aquesta marxa és de caràcter lliure, no és una competició, sinó un  
repte personal per a cada participant.  

 
2- La marxa està oberta a tots els aficionats a la bicicleta de muntanya, majors de 16 anys, que 
desitgen participar. 
 
3- El recorregut tindrà una longitud de 39 Km. S'establiran 2 controls, un d'eixida, un a 
l'arribada. 
 
4- El temps màxim per a realitzar la prova serà de 3 hores o el que considere oportú 
l’organitzador encarregat de tancar carrera. Tots els participants hauran de passar els controls 
per a optar als trofeus/obsequis. 

 
5- És una marxa per a promocionar el ciclisme de muntanya, i per tant no és obligatori que els 
participants estiguen federats, però aquells que no disposen de la llicència federativa, estaran 
obligats a subscriure, en el moment de formalitzar la inscripció, una assegurança de 
responsabilitat civil i mèdica d'accidents, el preu de la qual es deixa en 3€ (diferència entre el 
preu de federats a no federats). 
 
6- Les inscripcions es realitzaran en www.cronok30.com  fins al divendres abans de la marxa i 
el preu de la inscripció serà de 15€ per a ferderats i 18€ per a no federats. Qui vulga inscriure´s 
el dia de la marxa ho podrà fer a partir de les 7:30 en meta: el cost eixe dia serà de 20€ per a 
tots (federats o no) i sense dret a obsequi (si no en queden). 
 
7- Les taules de recollida de dorsals estaran al costat de la meta, situada al C/Pérez Galdós 
(entrada nord d’Alginet – junt al Centre de Dia). 
 
8- A cada participant se li donarà una placa numerada per a la bicicleta. La seua col·locació en 
la bicicleta serà obligatòria. Només podran ser considerats participants de la marxa aquells que 
la porten. 
 
9- L'eixida serà el diumenge 4 de febrer a les 9:00h del matí. 
 
10- El recorregut de la marxa estarà degudament senyalitzat i l'organització posarà a disposició 
dels participants assistència mèdica, ambulàncies, vehicles de suport i protecció als participants, 
així com moto d'obertura i cotxe granera (sempre i quan l’accés dels mateixos siga possible) . 
 
11- El recorregut de la marxa NO estarà tancat al tràfic, per tant, TOTS els participants estaran 
obligats a complir les normes de circul·lació, sent ÚNICS responsables de les infraccions que 
pogueren cometre. L'organizatció estableix com a requisit obligatori, l'ús del casc protector per 
a tots els participants de la marxa. A més, estaran obligats a complir el disposat a la llei de 
seguretat vial, i a respectar les indicacions marcades en tot el recorregut de la marxa. 
 
12- La marxa transcorrerà en alguns punts per terrenys de propietat privada amb l’autorització 
dels propietaris. Els participants, pel fet d’inscriure’s, hauran de respectar el recorregut i el seu 
entorn. I en cap cas podran actuar civil o judicialment en contra dels propietaris dels terrenys 
per cap causa (accidents, etc).  
 
13- L'Organització es reserva el dret de modificar o anular l'itinerari, controls, horaris, 
avituallaments i fins i tot el present reglament, si per causa justificada o de força major fóra 
necessari o aconsellable. 
 
14- Queda prohibida la circul·lació de vehicles a motor no autoritzats per l'organització 
acompanyant la marxa. 
 
15- L'Organització no es farà responsable dels danys que es produïsquen els participants ni els 
que es produïsquen a tercers, ni de les faltes o accions delictives. 

 
16- El fet d'inscriure's en aquesta marxa, implica la total acceptació d'aquest reglament. 

http://www.cronok30.com/

