Club Ciclista
TOT MARXA!!
REGLAMENT PER A LA PEDALADA DEL
SENGLAR DE CÀNOVES I SAMALÚS, ANY 2016
1- La inscripció a la pedalada és obligatòria, la organització no es farà responsable de les
persones que participin sense inscripció.
2- Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult, per a poder participar tots
sols, s’haurà de presentar una autorització firmada pels pares i/o tutors legals el dia de
la prova (podeu descarregar-la de la web i dur-la el mateix dia, o bé emplenar-la el dia
de la prova).
3- Hi poden participar els menors de 10 anys gratuïtament, sempre sota la responsabilitat
dels pares i/o tutors legals. Tingueu en compte que l’exigència física i tècnica és alta.
4- És obligatori l’ús de casc durant la marxa. En cas d’accident, l’organització no es farà
responsable si no es du casc homologat.
5- Donat que la pedalada transcorre per pistes, camins forestals, granges particulars i
entorn natural, és obligatori el respecte pel medi ambient i per la propietat privada. No
es poden llençar deixalles si no és als punts d’avituallament, o al final de la marxa.
6- El recorregut estarà marcat en tot moment per cartells i/o cintes de colors. En algunes
zones, el circuit també estarà marcat amb guix o calç, no s’ha d’alterar aquest marcatge
ni tocar les cintes per tal que la resta de participants no es puguin perdre.
7- Els dorsals han de ser visibles en tot moment, i no caldrà retornar-los al final de la
pedalada.
8- En cas d’abandonament voluntari, per avaria o accident, cal informar-ne a l’organització
per tal de controlar la situació. En cas d’emergència mèdica o accident greu, poseu-vos
en contacte amb el 112 o amb l’organització. En tot moment hi haurà personal de
l’organització repartit pel circuit.
9- L’organització no es farà responsable dels danys materials o personals que el participant
pugui patir o ocasionar a tercers durant la prova. L’organització ofereix cobertura als
participants. Tot i així, e participant es compromet a no exigir responsabilitats per danys
o accident. Cal anar amb compte i conèixer les nostres limi9tacions, no córrer riscos
innecessaris, aquest esdeveniment segueix sent una pedalada, no pas una cursa.

