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CRONOESCALADA A CÉRVOLES
MARXA BTT SECANS DE LA NOGUERA
REGLAMENT
La marxa BTT Secans de la noguera és una marxa organitzada pel Club
Esportiu Gessers d’Algerri. Tindrà lloc el dissabte 2 i el diumenge 3
d’abril de 2022 a Algerri.
Dissabte 2 d’abril a les 10:00 hores tindrà lloc la Cronoescalada des
d’Algerri fins a l’ermita de Cérvoles. La prova es donarà per finalitzada
en arribar a l’ermita de Cérvoles o a les 12:00 hores.
Diumenge 3 d’abril tindrà lloc la marxa BTT. La sortida serà al Carrer
Portal d’Algerri. A les 8:30 hores sortirà la Guineu i la Cérvola. A les 9
sortirà l’Àguila.
La Cronoescalada del dissabte 2 és una prova cronometrada en
bicicleta BTT i per tant els camins estaran tancats al trànsit durant la
prova.
La Marxa BTT de diumenge 3 no té caràcter competitiu. La prova estarà
cronometrada i tots els participants podran saber el seu temps en
acabar. Tots els participants estan obligats a respectar els horaris i
controls disposats per l’Organització i complir tots els protocols
antiCOVID per garantir el bon funcionament de la marxa. Es tracta
d’una prova oberta al trànsit de vehicles en les vies de comunicació, ja
estiguin asfaltades o no. La marxa es donarà per tancada a les 14:00
hores del diumenge 3 d’abril de 2022.
La Cronoescalada i la Marxa BTT formaran part del Campionat de
Catalunya Universitari BTT Marató 2022.
Els universitaris que vulguin formar-ne part hauran de marcar la casella
corresponent a la seva universitat en el moment de fer la inscripció.
La Cronoescalada i la Marxa BTT formaran part de la Lliga ponent
organitzada per iter5.
El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i el
compliment i respecte de totes i cadascuna de les indicacions i
mesures que l’Organització pugui donar.
1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
- Per poder participar a la marxa serà recomanable que el dia de la
prova, la persona inscrita tingui com a mínim:
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- 16 anys i estigui en molt bon estat de forma per participar a la Cérvola
i la Cronoescalada a Cérvoles.
- 14 anys i en bon estat de forma per participar a la Guineu.
- El recorregut de l’Àguila està pensat per a totes les edats, tot i que
recomanem que els més petits vagin acompanyats d’un adult.
- Els menors de 14 anys podran participar a la Guineu sempre i quan el
pare/ mare o representant legal l’acompanyi en tot moment.
- Els menors d’edat hauran de presentar l’autorització signada pel pare
/ mare o tutor legal on s’especifica que el Club Esportiu Gessers
d’Algerri ha avisat de les edats que creu recomanables per realitzar
cada recorregut i que el pare / mare o tutor és l’únic responsable de la
participació del menor.
- L’ús del casc és OBLIGATORI en tot el recorregut. No portar el casc
serà motiu de desqualificació i retirada del dorsal per part del pas de
control.
- És obligatori recollir el dorsal per participar a la marxa i tenir dret als
avituallaments i serveis que ofereix l’Organització.
- Els participants han de portar eines de reparació bàsica de mecànica
de la BTT i tenir una càmera de recanvi i una manxa.
- Es pot participar a la marxa amb bicicleta tot terreny o bicicleta
elèctrica, tot i que aquestes ultimes no entraran dins de cap
classificació.
2. RECORREGUTS
🡪 LA CÉRVOLA (70 km i 2000 m+) és un recorregut d’alta dificultat en
alguns trams i per a ciclistes en molt bon estat de forma. Transcorre
per molts corriols i trialeres, tant de pujada com de baixada. Alguna
trialera és molt tècnica i cal anar molt amb compte.
🡪 LA GUINEU (36 km i 900 m+) és un recorregut que transcorre per
camins i corriols aptes per a ciclistes habituals. Transcorre per alguns
corriols, tant de pujada com de baixada.
🡪 L’ÀGUILA (16 km i 250 +) és un recorregut pensat per a ciclistes de
totes les edats que vulguin gaudir d’una estona pedalant o iniciar-se al
ciclisme.
🡪 CRONOESCALADA (10 km i 400+)
- Els recorreguts transcorren per camins, senders o corriols de
muntanya, i poden coincidir en alguns trams, per tant, és imprescindible
donar i deixar pas als que vinguin per darrera en cas que ho demanin.
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- Els traçats estaran degudament senyalitzats per a cada recorregut de
la marxa.
- Els recorreguts de la prova de la marxa BTT no tenen la circulació de
vehicles a motor restringida, per tant, és responsabilitat dels
participants fer ús de les normes del codi de circulació i les
disposicions de Seguretat Vial i el seu Reglament en tot moment.
- El recorregut de la Cronoescalada estarà tancat al trànsit, tot i això,
és responsabilitat dels participants fer ús de les normes del codi de
circulació i les disposicions de Seguretat Vial i el seu Reglament en tot
moment.
- Pels recorreguts de la Cérvola i la Guineu l’ Organització es reserva el
dret de situar controls de pas aleatoris on ho cregui necessari en
alguna part del recorregut, sense comunicar als participants ni la
quantitat ni la posició d’aquests.
- L’Organització es reserva el dret de modificar el recorregut i fer les
modificacions del traçat i de neutralitzar la totalitat o part dels
recorreguts que cregui necessàries, així com la suspensió de la prova si
per causes de força major no es pot dur a terme. Prioritzant sempre la
seguretat i el benestar dels participants
3. HORARIS
- Dissabte dia 2 d’abril de 2021 a les 10:00 hores primera sortida de la
Cronoescalada. Cada 30 segons sortirà un participant.
- Diumenge dia 3 d’abril de 2021, a les 8.30 sortida de la Cérvola i la
Guineu. A les 9.00 sortida de l’Àguila.
- El temps màxim per realitzar qualsevol recorreguts serà:
- Cronoescalada fins les 12:00.
- Marxa BTT fins les 14:00.
4. INSCRIPCIONS I DORSALS:
- Les inscripcions es faran a la pàgina web d’Iter 5 www.iter5.cat
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- 1 euro de l’import de la inscripció es destina a la gestió d’inscripcions.
En cas de no poder realitzar la marxa o la Cronoescalada per culpa de
la situació epidemiològica es retornaran els diners de la inscripció.
L’euro que correspon a la gestió de les inscripcions no es retornarà.
- El nombre màxim d’inscrits a la marxa de la Cérvola i la Guineu,
conjuntament, és de 350 participants. El preu de la inscripció serà de
18€ la primera setmana, En cas que s’hagi de realitzar l’assegurança de
dia el preu incrementa 3€.
- El nombre màxim d’inscrits a la marxa de l’Àguila és de 50
participants. El preu de la inscripció és de 12€. En cas que s’hagi de
realitzar l’assegurança de dia el preu incrementa 3 euros.
- El preu de la cronoescalada és de 12 €, incrementats en 3 euros en
cas de realitzar assegurança de dia.
- En el moment de la inscripció/recollida de dorsal s’haurà de presentar
obligatòriament el DNI i passar el control de temperatura a l’entrada del
recinte.
- No es pot recollir el dorsal en nom d’una altra persona, ja que tots els
participants han de passar el control de temperatura per obtenir el
dorsal.
- No s’entregarà cap dorsal sense complir amb la normativa descrita.
- Cada participant tindrà un dorsal que haurà de dur en tot moment en
un lloc visible de la seva bicicleta. Aquest dorsal serà personal i
intransferible. El pas d’un control sense el dorsal pot comportar la
desqualificació de la prova deixant sota l’exclusiva responsabilitat del
participant les accions que es puguin derivar.
- Els participants estan obligats a sortir i arribar al punt habilitat per
l'Organització de la marxa. Tanmateix estan obligats a seguir en tot
moment el traçat senyalitzat. L’incompliment d'aquest punt esdevindrà
la pèrdua de tots els drets.
5. CLASSIFICACIÓ.
- A la Cronoescalada tots els participants duran un dorsal i aniran
sortint a partir de les 10:00 cada 30 segons en ordre d’inscripció. Es
cronometrarà el temps. En acabar els participants tindran esmorzar a
l’ermita de Cérvoles i allí mateix es farà entrega dels premis. Les bicis
elèctriques NO poden participar a la cronoescalada ja que és una prova
competitiva.
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- A les marxes BTT de diumenge tots els participants duran un dorsal.
La marxa BTT estarà cronometrada i tots els participants sabran els
seus temps a la graella de classificació. Les bicis elèctriques poden
participar a la marxa tot i que apareixeran al final de la classificació.
6. RETIRADES I EMERGÈNCIES
- Els participants hauran d’alertar al punt de control o avituallament o
control de pas més proper qualsevol tipus d’accident.
- Si un participant es fa mal o es troba indisposat, els altres participants
estan obligats a ajudar-lo. Recordem que es tracta d’una marxa NO
competitiva, on prima l’esportivitat.
- L’Organització posarà els serveis si es donés el cas per la recollida de
la persona i de la seva bici.
7. DESQUALIFICACIONS I RETIRADA DEL DORSAL:
- No acceptar els controls i normes dels voluntaris de l’organització
serà motiu de desqualificació i retirada del dorsal.
- No respectar el protocol antiCovid ni complir les mesures indicades
per l’organització.
- No preservar el medi natural, llençant-hi escombraries o ocasionant
desperfectes voluntaris serà motiu de desqualificació.
8. ASSEGURANÇA:
- L’Organització, declina tota responsabilitat pels perjudicis que els
participants o els seus acompanyants puguin patir i/o ocasionar abans,
durant i després de la marxa.
- L'Organització no es fa responsable de cap accident del que pogués
ser causa o víctima el participant, que haurà d'estar cobert per les
assegurances pròpies de la llicència federativa o de l’assegurança de
dia. Tampoc es fa solidari de les despeses ni dels deutes que poguessin
contreure els participants durant la marxa, ni de les pèrdues o avaries
que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels
participants.
- El participant eximeix l'Organització de responsabilitat per pèrdua o
deteriorament d'objectes personals per qualsevol circumstància.
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- Segons la legislació vigent, l’Organització tindrà una assegurança de
responsabilitat civil i d’accidents pel dia de la prova i uns serveis
mèdics a disposició dels participants en cas que siguin necessaris i
sota criteri mèdic.
- La participació en la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels
participants. Tant es així que qualsevol dels participants en el moment
de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.
Els participants que efectua el recorregut sota la seva única i absoluta
responsabilitat, eximint a l'Organització de tota responsabilitat en què
els participants puguin incórrer personalment amb motiu d'aquesta
marxa BTT.
9. SERVEIS AL PARTICIPANT:
- Dissabte 2 tots els participants tindran esmorzar a l’ermita de
Cérvoles.
- Diumenge 3 tots els participants tindran avituallaments, esmorzar
d’entrepà i beguda a l’arribada.
- No hi haurà servei de dutxes ni vestidors per tal de complir els
protocols antiCovid.
- Els serveis que ofereix l’Organitzador es donaran per tancats a les
15.00.
10. DRETS D’IMATGE
- Els participants, cedeixen de manera expressa a l’Organització, sense
límit temporal, el dret a reproduir la seva imatge en qualsevol tipus de
reportatge o fotografia.
- L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que els
participants autoritzen a l'Organització de la Marxa BTT Secans de la
Noguera a la gravació total o parcial de la seva participació en la
mateixa, dóna el seu consentiment perquè pugui ser utilitzada la seva
imatge en la promoció i difusió de la prova de totes les formes
possibles.
- En completar el pagament de la inscripció, el participant accepta la
comprensió i l’acceptació de les condicions d’aquest reglament que
prèviament haurà llegit.
11. ALTRES
- Exigim a cadascun dels participants que siguin molt i molt
respectuosos amb la natura i els altres participants. Demanem que no
deixin cap resta de material inorgànic com embalatges de barretes i
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líquids energètics i que els dipositin als contenidors de brossa que
trobaran a tots els controls i avituallaments.
- L’entitat organitzadora no es fa responsable dels objectes que es
perdin, o que els participants deixin als controls sense avisar o per
oblit.
- En cas de suspensió de la prova per causa major, l'Organització no
retornarà l'import de les inscripcions. L'Organització no assumirà cap
responsabilitat si l'esdeveniment es suspèn o ajorna per causes de
força major.
- En cas de suspensió de la prova per culpa de la situació
epidemiològica causada per la Covid19 es retornarà l’import de la
inscripció. L’euro destinat a gestió d’inscripcions no es retornarà.
Així mateix, no es fa responsable de les decisions que a títol personal
prenguin els participants com a conseqüència de la suspensió de la
mateixa.
- En cap dels casos l’Organització es farà responsable, ni solidària, amb
aquells participants que no respectin les disposicions de Seguretat Vial
i el seu Reglament o requeriments de la policia de trànsit, si es donés el
cas, essent ells mateixos els responsables de les infraccions i sancions
que puguin cometre.
- L’Organització es reservarà, sota el seu criteri, el dret de resoldre
qualsevol incident i/o modificacions que cregui oportunes i que es
produeixi durant el decurs de la marxa per millorar el desenvolupament
i no estigui reflectit en aquest reglament.
CLUB ESPORTIU GESSERS D’ALGERRI
Gener de 2022

