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Varis clubs i associacions organitzen la II BTT Tàrrega Servisimó SL en la que podran participar tots 
els ciclistes que ho vulguin en un dels 3 circuits proposats el dia 1 de setembre de 2019. La pedalada 
tindrà el següent reglament: 
 

1. La marxa no és cap prova competitiva, és una PEDALADA de BTT amb ganes de FER 
ESPORT, ganes de superació i diversió però com que la BTT Tàrrega Servisimó SL forma part 
de la Ponent Bike Series es controlarà el temps dels participants per categories segons el 
criteri següent: 

• Veterà (nascuts l’any 1969 o abans) 
• Màster (nascuts entre els anys 1968 i 1983) 
• Sènior (nascuts entre els anys 1984 i 2000) 
• Juvenil (nascuts del 2001 al 2015) només poden fer la Ruta Curta o Mitjana. 
• E-Bike (per a participants amb E-Bike). 

 
2. Els participants NO FEDERATS, tindran una assegurança d'accidents exclusiva per la marxa 

ciclista, coberta dins la inscripció. 
 

3. Tots els participants estan obligats a circular dins la càpsula de seguretat, formada pels 
diferents vehicles, que  formaran la marxa, amb vehicle Inici de Cursa i vehicle Fi de Cursa. 
 

4. Tots els participants estan obligats a circular amb el casc de seguretat posat, i podran utilitzar 
tot tipus de bicicletes , sempre que els neumàtics siguin tipus tot terreny. Els menors de 18 
anys hauran de portar autorització escrita i signada de pare, mare o tutor on hi consti un telèfon 
de localització, SINO VAN ACOMPANYATS PER ALGUN PARE , MARE O TUTOR DURANT 
LA MARXA BTT. 
 

5. El recorregut NO està tancat per la pedalada, PER TANT, cal vigilar amb altres possibles 
usuaris de la via, SOBRETOT als encreuaments de carreteres i camins. (Hi haurà persones 
senyalitzant en els llocs més conflictius). 
 

6. Els participants hauran d'obeir les ordres dels punts de control de la organització. La 
organització es reserva el dret de resoldre al seu criteri qualsevol incident que es pugui produir 
durant la marxa ciclista. 
 

7. Si algun participant té algun problema físic o mecànic sense solució, té algun incident i/o ha 
d'abandonar la prova, ha de dirigir-se al proper o anterior Control de la organització i se'l 
recollirà tant aviat com sigui possible. 
 

8. La organització no es farà càrrec de possibles lesions o danys a la bicicleta que es puguin 
causar durant la cursa, però en tot cas, si no estan Federats, se'ls facilitarà la primera 
assistència mitjançant ambulància i se'ls donarà les dades de l'assegurança contractada per 
poder visitar-se i tractar-se d'una possible lesió. 

 
9. Els PARTICIPANTS alhora de inscriure's hauran de seleccionar OBLIGATORIAMENT quina 

RUTA faran el dia de la MARXA(Curta-Mitja-Llarga) i si ho fan amb E-bike. Aquesta elecció no 
es podrà canviar. Qualsevol participant que faci un circuit diferent a l’escollit quedara 
desqualificat automàticament. 
 

10. Durant el recorregut hi haurà punts de control de temps, per tant, CALDRÀ PORTAR EL 
DORSAL VISIBLE (qui no porti dorsal, no se li  podrà atorgar cap temps FINAL). si algun 
participant retalla el recorregut és possible que no se li pugui agafar el temps en algun punt de 
control, per tant no tindrà temps final, i la organització podrà fer-lo constar com a 
DESQUALIFICAT. 
 

11. Hi haurà una classificació general per circuit i una classificació per categoria. Hi haurà premis 
només per als tres primers classificats, masculins i femenins, de cada circuit. Els participants 
amb E-Bike NO  tindran premi.  
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12. El preu de la inscripció son de 15,00€ el circuit Popular i 20,00€ els circuits Mitjà i Llarg. A partir 

del dia 15/08/2019 aquest preu s’incrementa en 3,00€. El preu de l’assegurança obligatòria 
pels NO FEDERATS a la Federació Catalana de Ciclisme o a la Real Federación Española de 
Ciclismo es de 1,50€ a afegir al preu de la inscripció. 
 

13. Les inscripcions es tancaran el dia 30/08/2019 i el dia de la marxa NO hi haurà inscripcions. 
 

14. En cas de no poder participar a la marxa per qualsevol motiu que sigui el participant podrà 
anular la inscripció amb dret a retorn del 80% del cost de la inscripció fins el dia 18/08/2019. A 
partir d’aquest dia no es retornarà el cost de la inscripció. 
 

15. El dia de la marxa, 01/09/2019, es podrà recollir el dorsal de 07:30 a 08:30. L’inici de la marxa 
serà a les 09:00. 
 

16. La inscripció a la marxa comporta l’acceptació d’aquest reglament. 
 

 
Des de l’organització volem aconsellar als participants que en la mesura que sigui possible:  

• Portin eines per qualsevol imprevist mecànic.(càmeres, bomba d'aire, eines,...) 
• Portin  telèfon mòbil. 
• Portin 1-2 bidons amb aigua o altres refrescos freds. 

        


