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1- INTRODUCCIÓ: 

El Circuit BTT La Ribera naix el 2017 de la mà de diversos Clubs de la zona de la 

Ribera i voltants, amb la idea d'oferir un calendari de Marxes Cicloturistes de BTT a 

diferents municipis de la nostra província. 

El circuit està organitzat per tots els Clubs que el componen, el Comitè Organitzador 

(òrgan compost per representants dels clubs organitzadors) vetllarà pel compliment 

d'aquest Reglament, i és responsabilitat de cada entitat organitzadora el correcte 

funcionament desenvolupament de la seva prova. 

Cada Marxa és totalment autònoma i individual (organitzadors, preus, regals, etc.), totes 

conjuntes conformen el Circuit. 

Podran participar tots els ciclistes de muntanya que ho desitgin (estiguin federats o no) i 

estarà compost per 6 Marxes Cicloturistes que començaran el PENDENT DE 

CONFIRMAR 

Aquest Comitè Organitzador es reserva el dret a modificar el present Reglament o 

qualsevol altre punt relacionat amb el Circuit si així ho considerés oportú, havent 

d'informar als participants dels canvis realitzats. 

Tots els participants del Circuit accepten aquest reglament, amb tots els drets i 

obligacions que apareixen aquí exposades. 

  

 

2- CALENDARI: 

Circuit BTT La Ribera 2018: 

1- gener 21: Marxa BTT Carlet 

2- gener 28: Marxa BTT Montroy 

3- febrer 4: Marxa BTT Alginet 

4- febrer 11: Marxa BTT TransAledua Llombai 

5- abril 15: Marxa BTT l'Alcúdia 

  

3- PARTICIPANTS: 

Hi poden participar tots els ciclistes de muntanya a partir de 15 anys. 



Els menors d'edat han d'adjuntar una autorització paterna el model (han de sol·licitar a 

l'organització Circuit) i que un cop omplert i signat serà lliurat pel pare o tutor a 

l'organització el dia de la prova, per poder retirar el dorsal corresponent. 

No es tracta d'una competició, sinó d'un repte personal, en el qual cada participant ha de 

conèixer els seus límits. És recomanable estar en bon estat físic, esportiu i mèdic per 

afrontar aquestes marxes, sent responsable el propi ciclista de qualsevol problema de 

salut. 

Els recorreguts estaran degudament controlats, però no estan tancats al trànsit, per tant, 

tots els participants estaran obligats a complir les normes de seguretat i circulació viària, 

sent els únics responsables de les infraccions que poguessin cometre. 

  

4- INSCRIPCIONS: 

 

Les inscripcions de totes les marxes es realitzaran a través de la pàgina 

www.cronok30.es. 

A mesura que avança el calendari s'obren les inscripcions (1 mes abans) de cada marxa. 

El pagament pot realitzar-se per targeta de dèbit / crèdit o mitjançant transferència 

bancària i la data límit de pre-inscripcions serà la que indiqui cada prova. 

En realitzar la inscripció, les dades introduïdes quedaran registrats podran ser utilitzats 

per a fins comercials. 

El preu de cada Marxa serà igual per a tot el circuit. 

Es pot inscriure a meta, però el cost tindrà un increment i no es garanteix regals per a 

tothom. 

L'organització de cada Marxa del Circuit disposa d'una assegurança d'Accidents i 

Responsabilitat Civil que compleix les condicions de la normativa vigent, el qual els 

participants accepten i contra el qual es comprometen a no interposar reclamació o 

denúncia en el supòsit que les despeses d'accident fossin superiors a la xifra contractada. 

  

 

5- CATEGORIES: 

MASCULÍ EDAT 

Cadets De 15 i 16 anys 

Junior De 17 i 18 anys 

Sub23 De 19 a 22 anys 

Elite De 23 a 29 anys 

Master30 De 30 a 39 anys 

Master40 De 40 a 49 anys 

Master50 De 50 a 57 anys 

Veterà de 58 a 90 anys 

  

FEMINES EDAT 

Sub30 De 15 a 30 anys 

Màsters De 31 a 90 anys 

  

NOTES: 

- Els menors d'edat (15-16 i 17 anys) adjuntaran una autorització paterna el model 

podràs descarregar aquí i el pare / mare / tutor haurà d'omplir, signar i retornar a 

l'Organització d'aquesta Marxa abans que es tanquin inscripcions. 



En el cas que s'inscriguin el mateix dia, hauran de venir acompanyats per pare / mare / 

tutor, el qual haurà de signar l'autorització de menors i aportar el seu DNI fotocopiat a 2 

cares per poder retirar el dorsal corresponent. 

 

6- CLASSIFICACIÓ: 

Es realitzaran classificacions masculina i femenina segons les categories. 

Finalitzada cadascuna de les proves (el mateix Diumenge), es procedirà a fer pública a 

la web de CRONOK30 i en la del circuit, la Classificació de la prova corresponent. 

 

En cas d'empat es tindrà en compte els millors resultats aconseguits: el major nombre de 

primers llocs, segons llocs, etc. 

La puntuació s'assignarà en cada categoria segons ordre d'arribada a meta: cada 

participant obtindrà un nombre de punts equivalents al lloc obtingut en la classificació 

de la seva categoria. Per tant, a menys punts, millor posició a la classificació. 

Exemple: si es queda en el lloc 14 de la categoria ELITE, s'obtenen 14 punts. 

  

7- PREMIS: 

PREMIS PER CATEGORIES 

Trofeu als tres primers classificats de cada Marxa. 

Premi al club més nombrós (per marxa) mínim 6 participants. 

Pernil als clubs que preinscriguen (online) a 15 o més participants. 

Regals per a tots els participants de cada marxa (d'aquesta marxa). 

Trofeus finals i gala de premis. 

Mallot groc als guanyadors de la categories MASCULINA I FEMENINA "DE LA 

GENERAL". * El mallot, se'ls lliurarà quan es realitzi el lliurament de trofeus en cada 

marxa. L'ús del mallot groc serà obligatori, podent ser desqualificat si no s'utilitzés 

durant la següent prova. 

  

 

8- DESQUALIFICACIONS: 

Seran motius de desqualificació del Circuit BTT La Ribera: 

- No prendre la sortida des de la línia de sortida. 

- No fer ús del casc protector durant el transcurs de la prova, sent el seu ús obligatori en 

totes les marxes. 

- No portar el dorsal perfectament visible al manillar de la bicicleta durant tot el 

recorregut de la prova. 

- Realitzar una inscripció amb dades falses o alterats. 

- Participar amb un dorsal o microxip assignat a un altre participant o no autoritzat per 

l'Organització. 

- Abandonament del recorregut marcat per la prova o no realitzar el recorregut complet. 

- No respectar el medi ambient o contaminar l'entorn, llançant objectes o deixalles 

durant el recorregut. 

- Participar en una prova sense estar inscrit en ella. 

- Cedir el dorsal o microxip a un altre participant. 

- Creuar la línia de meta sense haver realitzat el recorregut complet o sense acabar la 

prova. 

- Tota aquella conducta que sigui estimada com antiesportiva. 

- Mantenir una actitud grollera, violenta o que atempti contra l'esperit esportiu. 



- El participant està obligat a iniciar i acabar la prova amb la mateixa bicicleta, com a 

conseqüència d'una avaria mecànica, es permet la substitució de qualsevol peça, 

exceptuant el quadre i la bicicleta sencera. 

  

  

 9- RECLAMACIONS: 

Un cop publicada la classificació de cada prova, s'estableix un termini únic de 7 dies 

naturals per efectuar les reclamacions que s'estimin oportunes, no s'acceptarà cap 

reclamació fora d'aquest termini. 

  

Les reclamacions hauran d'identificar al reclamant, seran formulades per escrit i es 

dirigiran al correu electrònic: info@circuitobttlaribera.es 

  

10- POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 

 - Totes les inscripcions podran ser retornades íntegrament fins a 7 dies després de la 

data de l'ingrés en compte d'acord amb el que disposa la llei de comerç minorista 

d'Espanya. 

- En cas que hi hagués alerta 3, condicions meteorològiques adverses o una altra causa 

aliena a l'organització i no es pogués realitzar la prova (sempre vetllant per la seguretat 

dels participants) ens veuríem obligats a retirar els efectius de l'organització i / o 

voluntaris , mitjans sanitaris, segur i cronometratge al llarg de tot el recorregut. El 

recorregut quedaria marcat quedant de lliure disposició de cada participant, sempre sota 

la seva responsabilitat, quedant l'organització lliure de càrregues per qualsevol incident. 

EN EL CAS QUE PER FORÇA MAJOR NO ES REALITZI LA PROVA, ELS 

ORGANITZADORS buscaran una altra DATA PER A LA REALITZACIÓ DE LA 

MATEIXA (en cas que no es trobi data es retornarà l'import de la inscripció, en cas 

contrari no es retornarà aquest import) . 

- Si algun inscrit no participa per motius aliens a l'organització i no es presenta el dia de 

la prova (tot i tenint-la pagada) no se li farà cap devolució, només se li farà entrega de la 

bossa de regals. 

- Totes les cancel·lacions han de ser sol·licitades a través de correu electrònic a la 

següent adreça de correu electrònic: info@circuitbttlaribera.es i comporten les 

penalitzacions especificades a continuació: 

  

  

  

 

11- INFORMACIÓ: 

Cadascuna de les proves s'anunciarà en la pàgina web del Club organitzador si disposa 

de la mateixa i a través de la pàgina web del Circuit: "www.circuitbttlaribera.es" on es 

podran consultar Calendari, Proves i clasificació 

Qualsevol altre tipus de consulta o petició d'informació relacionada amb el Circuit es 

pot dirigir per correu electrònic a la següent adreça: info@circuitbttlaribera.es 

  

El present Reglament ha estat revisat i actualitzat a data de 14 de Desembre de 2017. 

 

 
 


