
XXXI MARXA CICLOTURISTA DE RIPOLL “TERRA DE COMTES”

circuit llarg: “III Circuit Alt Pirineu”
circuit curt: “XX Challenge Catalana”

4 de Setembre de 2.011
Preu: amb licència (UCI o FCC ) i sense llicència26 € 41 €

INFORMACIÓ: 651 11 74 52

Web:www.clubciclistaripoll.com E mail:secretaria@clubciclistaripoll.com
INSCRIPCIONS: www.bicinscripcions.com - Tancament inscripcions: 1 de setembre

-

SORTIDA i ARRIBADA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE RIPOLL



REGLAMENT 
 
Article 1.- Podrá participar-hi tot aquéll ciclista que estigui en possesió de la corresponent 
llicència 
federativa. 
Article 2.- En cas que es realitzin assegurances de dia el preu de les quals serà de 15 
Euros. 
( Accidents + RC) No es podrà publicitar en cap cas un preu inferior a aquest. 
Article 3.- Com que cap marxa és competitiva, tots els participants están obligats a 
respectar els horaris 
i controls disposats per l’organitzador. 
Article 4.- S’admeten tot tipus de bicicletes, tàndems, tricicles moguts per la força 
muscular, sempre que 
estiguin equipats al meyns amb els accesoris mìnims exigits per el Codi de Circulació. 
Article 5.- L’edat mínima per a participar, será de 15 anys i 18 anys per la llarga distancia 
per amb dós 
sexes. 
Article 6.- En cap del casos l’organitzador es ferá necessàriament responsable ni solidari 
amb aquells 
ciclistes que no repectin les disposicions del Codi de Circulació o la policia de tràfic sent 
els 
mateixos, responsables de les infraccions que poguesin cometre. 
Article 7.- L’organitzador, quedará lliurat de tota responsabilitat devant qualsevol accident 
(tant personal 
com mecànic) del participants, entenguen-se que hauran d’esser coverts per ells 
mateixos. 
Article 8.- Tant mateix, l’organitzador es reservará al seu criteri el pret de resoldre 
qualsevol incident 
que es produeixi durant el decurs de la marxa. 
Article 9.- Solament el fet d’inscriures a una marxa, implicará l’aceptació d’àquest 
reglament. 
Article 10.- L’organitzador es reserva el pret de modificar el present reglament per la seva 
prova en 
concret, sempre d’acord amb la Federación Catalana de Ciclisme. 
 
OBSERVACIONS : 
a) El rutòmetre corresponent a la marxa, constarà en full apart i detallat en base a lìnies, 
fent figurar a cadascuna de les mateixes tant la població o punt de referècia per on es 
passarà com el seu corresponent nombre quilimètric d’ordre i l’hora de pas aproximada. 
Sota la columna dels quilometres, es ferà constar així mateix la suma total de tot el 
recorregut. 
b) També (referent a l’itinerari) s’adjuntará una fotocòpia del plànol corresponent a 
l’esmentat 
c) L’inscripció per participar a la marxa, es podrà fer a: http://www.bicinscripcions.com/  
d) Per a més informació sobre la mateixa, es podrá trucar al telèfon 651117452 
preguntant per al senyor Daniel Erena Ribas 
e) El preu de l’inscripció, s’estimará en26 € 


