REGLAMENT II 10 ERMITES BTT 2018
1. La cursa de les 10 ERMITES BTT 2018 es celebrarà el dia 9 de Setembre de 2018 i la
sortida serà a les 8:00h del matí per la MARATHON i a les 9:00h per la EXPRESS. El
lloc de la sortida serà el Parc de Sant Salvador. El lloc de recollida de dorsals i
d'arribada amb l'avituallament ﬁnal serà el Parc de Sant Salvador. Per tant, tot el centre
de control estarà centralitzat al parc de Sant Salvador.
2. Tots els participants estan obligats a respectar els horaris i controls disposats per
l’organització.
3. Les inscripcions es poden fer anticipadament des del 04/06/2018 ﬁns 02/09/2018 a
les 23:59 a Runedia. Al mateix dia de la cursa també es podran fer inscripcions si
aquestes no s’han esgotat prèviamen.
4. Preus:

➢ 04/06 a 31/07 --> 15€ EXPRESS anticipada
➢ 04/06 a 31/07 --> 20€ MARATHON anticipada
➢ 01/08 a 02/09 --> 20€ EXPRESS anticipada
➢ 01/08 a 02/09 --> 25€ MARATHON anticipada
➢ Mateix dia cursa --> 30€
El preu de la inscripció inclou: la participació a la cursa, assegurança,
avituallaments durant el recorregut, servei mecànic, esmorzar al punt d’arribada de
botifarra i beguda, servei de neteja bicicletes, dutxes i els serveis complementaris que
l’organització posi a disposició dels participants. Tots els corredors tindran com a
obsequi una samarreta tècnica ultralight de la marca “Firehawk”.
5. Els dorsals es podran recollir anticipadament el dissabte dia 8 de setembre (de
18:00 a 19:00h al Parc de Sant Salvador). També es podran recollir els dorsals el
mateix dia de la prova en el lloc de sortida entre les 7:00 i les 7:45 per la MARATHON i
ﬁns les 8:45h per la EXPRESS.
6. A l’hora de recollir el dorsal, cada participant haurà de mostrar el seu DNI. En cas de
ser menor d'edat haurà d'aportar també l'autorització (document que s'haurà de
descarregar de la pàgina web www.fastcompeticio.cat )

7. El recorregut serà de MARATHON 64 km +2000m i EXPRESS 30 km +1000. El
recorregut té una diﬁcultat mitja/alta a la EXPRESS i alta a la MARATHON, que
requereix una bona condició física.
8. No es farà difusió ni cessió de les dades recollides en la inscripció sense l’autorització
corresponent del participant, i només s'utilitzaran per comunicar la celebració de
properes edicions. Els participants podran exercir el seu dret a la rectiﬁcació o
eliminació d'aquestes dades a través de correu electrònic a info@fastcompeticio.cat
9. L’import de la inscripció no serà retornat en cas de no assistir a la cursa.
10. Qualsevol modiﬁcació en les dades d’inscripció s’haurà de fer via email a
info@fastcompeticio.cat
11. El fet d’inscriure’s autoritza a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges ﬁxes i de
vídeo de les persones participants.
12. Es disposarà d’un sistema de cronometratge mitjançant xip. Qualsevol participant que
no realitzi el recorregut en el que s’ha inscrit quedarà fora de les classiﬁcacions.
13. Cada participant disposarà d’un dorsal xip i serà obligatori dur-lo ﬁxat a la part frontal
de la bicicleta ﬁns que ﬁnalitzi el recorregut.
14. Les bicicletes elèctriques (e-bikes) podran participar a la prova. A les
classiﬁcacions hi quedarà indicat que és e-bike.
15. Hi haurà 5 podis: categoria femenina EXPRESS, categoria femenina MARATHON,
categoria

masculina

EXPRESS,

categoria

masculina

MARATHON

i

e-bikes

MARATHON.
16. És obligatori l’ús de casc rígid homologat durant tota la prova per a la seguretat del
participant en cas d’accident.
17. Queda prohibit llençar deixalles o qualsevol altre tipus d’objecte. Guardeu-vos-les i
dipositeu-les a les papereres ubicades als avituallaments o a l'arribada. Cal respectar i
no malmetre l’entorn ni les propietats privades per on passa la cursa.
18. En aquells trams del recorregut compartits amb altres vehicles o vianants es recomana
màxima precaució. És un recorregut obert i no està restringit a cap vehicle ni vianant.
19. Respecteu i seguiu el recorregut senyalitzat i les indicacions i/o advertiments de
l'organització. El recorregut estarà senyalitzat amb cintes indicatives (vermell/blanc),
guix i senyalitzacions (ﬂetxa i creu).
20. L'organització ﬁxa uns controls horaris: No podran fer el recorregut llarg els que no
siguin al punt de desviació entre recorregut curt i llarg a les 10.30 del matí (2,5 hores de
cursa). Un altre control horari a St.Miquel de Cladells 11.00 del matí (3 hores de cursa)
com també a la última zona al coll del Ruscall - Sta. Bàrbara a les 14:00 del migdia (6
hores de cursa).

21. L’organització es reserva el dret a excloure a totes aquelles persones que no tinguin un
bon comportament amb la resta de participants o membres de l’organització i que
incompleixin qualsevol dels punts d’aquest reglament.
22. Es disposa de servei d'ambulància al lloc de sortida i arribada.
23. En cas d'abandonar la marxa cal informant-ne a l'organització al punt d’arribada.
24. En cas d’accident és necessari informar el mateix dia a l’organització.
25. L'organització no es farà responsable dels danys que els participants poguessin patir o
ocasionar a tercers.
26. Tots els participants coneixen les característiques d'aquesta prova i hi participen de
foma lliure i sota la seva responsabilitat. L'organització no es fa responsable dels
accidents o danys que puguin patir els participants.
27. Els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut en el moment de
començar la cursa i eximeixen de qualsevol responsabilitat l'organització pel que fa
referència al seu estat de salut.
28. L'organització es reserva el dret de modiﬁcar o decidir davant de qualsevol imprevist si
les circumstàncies o autoritats així ho indiquin al present reglament.
29. Tot allò que no estigui previst queda sota la decisió de l’organització.
30. L’organitzador de la II 10 ermites BTT és FAST Competició amb la col·laboració dels
Ajuntaments de la zona a més del Consell Comarcal així com també els principals
col·laboradors de l'entitat.
31. L'organització farà arribar telèfons per a contactar el dia de la cursa en cas
d'emergència. I en cas d'accident i de no cobertura els participants estan obligats a
trucar al 112.

