REGULAMENTO DO I BTT TERRAS DE MUROS
19/11/2017

1.-DATA E LUGAR
O I Ruta de BTT Terras de Muros terá a saída ás 09:30 da mañá do domingo 19 de novembro
do 2017 desde a piscina municipal de Muros.
Terá unha primeira parte neutralizada. En función das condicións meteorolóxicas, se estas
fosen de causa maior, a organización resérvase o dereito a modificar o horario de saída,
atrasándoa, en todo caso, sobre o horario previsto.

2.- PERCORRIDO
A marcha discorre polo termo municipal de muros
O percorrido terá unhas distancias de 42 km a ruta longa e de 30 km a ruta curta
aproximadamente. A marcha terá unha duración máxima de 4,5 horas para ambos os
percorridos. Existirán cortes horarios que a organización comunicase máis adiante.
PERCORRIDO ALTERNATIVO: A Organización resérvase o dereito de realizar calquera
cambio no percorrido ou a neutralización de tramos parciais por necesidades organizativas ou
polo beneficio dos participantes, debendo comunicalo aos participantes antes da saída ou
cando sexa posible. Ademais poderá suspender/aprazar a proba cando se observe un risco
para a seguridade dos participantes ou as condicións meteorolóxicas extremas
desaconsélleno.

3.- PARTICIPACION
Só poderán participar as persoas maiores de 16 anos. Os menores de 18 anos terán que
presentar xustificante asinado por titor ou titora xunto co DNI desta.
O límite de prazas será de 350 participantes.
É obrigatorio o uso do casco, roupa e material de ciclismo adecuados para a realización desta
proba por todos os participantes. Todos os participantes deberán levar en lugar visible o dorsal,
recomendamos que sexa na parte frontal da bicicleta, que lles identificase como participantes.
Aqueles que non leven ben visible o dorsal, poderán ser descualificados perdendo todos os
dereitos que a inscrición ten.

4.- INSCRICIÓNS
Poderase inscribir na carreira de maneira EN LIÑA en www.emesports.es O prazo de
inscricións será pechará o día 16 de novembro 2017, non podéndose realizar inscricións o día
da carreira. Recoméndase inscribirse con tempo para evitar quedar fóra.
O importe da inscrición dá dereito a participar na marcha, seguro de accidentes, seguro de
responsabilidade civil, avituallamentos en carreira, duchas e lavado de bicis.

5.- ENTREGA DE DORSAIS
A entrega de dorsais será no interior da piscina municipal desde as 8:00 ata 15 minutos antes
da saída da proba.
Documentación necesaria para a recollida de dorsais: A recollida do dorsal, esixirá a
presentación do DNI correspondente ao titular da inscrición. En caso de non poder presentarse
o titular, deberá de autorizar á persoa que o vaia a recoller en lugar, e facilitarlle unha fotocopia
do DNI.
As inscricións considéranse DEFINITIVAS, polo que no caso de non poder participar non se
realizará a devolución da inscrición. As inscricións son estritamente persoais e intransferibles, e
non poden ser utilizadas por outra persoa diferente da inscrita.
A organización resérvase o dereito de admisión.

7. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN
Aceptar todos os artigos do presente regulamento. Realizar a totalidade do percorrido
determinado pola Organización, respectando en todo momento as indicacións da Organización
e as forzas da orde pública. Levar o dorsal durante toda a proba de maneira ben visible.

8. DESCUALIFICACIÓNS
Descualificarase a todo corredor que non complete o percorrido oficial da proba, teña condutas
antideportivas, arroxe calquera tipo de desperdicio ao chan, corra sen o dorsal visible, corra co
dorsal doutro corredor ou non se ateña ao presente regulamento.

9. DESENVOLVEMENTO DA PROBA
O corredor deberá realizar o percorrido completo. Estará obrigado a seguir o percorrido oficial
que estará correctamente marcado e será o único responsable dos seus erros. O percorrido
estará sinalizado con cintas e cartelaría, non balizado, sendo responsabilidade do corredor a
localización da sinalización, que será de cores vistosas e perfectamente situados en cada
cruzamento.
O percorrido estará aberto ao tráfico, por tanto o participante deberá respectar en todo
momento as Normas Xerais de Seguridade Viaria, sinais de tráfico, seguindo as instrucións dos
axentes e o persoal da Organización. A Organización declina toda responsabilidade, naqueles
casos que por neglixencia ou falta de cumprimento da Lei e o Código de Circulación, así como
das instrucións dadas polo persoal habilitado pola organización, puidésense producir danos
físicos ou morais, propios ou a terceiros, así como outro tipo de prexuízos ou accidentes que
por estas causas puidesen ocasionar Están prohibidos os insultos, malos tratos e outras
condutas antideportivas, sendo motivo de descualificación.
A todo corredor ao que se lle pida paso, por un participante con ritmo máis rápido ou por parte
dalgún dos vehículos da organización, debe facilitalo canto antes e da maneira máis segura.

Os participantes deberán respectar o medio no que se realiza a proba e manter limpo a
contorna da mesma Para iso deberán comer e beber SEN DEIXAR NINGUN ENVASE FÓRA
DOS RECIPIENTES habilitados para tal uso. O incumprimento deste punto implicaría a súa
descualificación de forma inmediata do corredor, podendo ser inhabilitado mediante un simple
testemuño de calquera membro do equipo organizativo da marcha. Durante o transcurso da
proba, os participantes deberán FACER CASO Aos MEMBROS DA ORGANIZACION da
marcha en todo momento. O non cumprimento deste punto, implicaría a descualificación
inmediata. A organización disporá de coche escoba

A. SAÍDA DA PROBA
Os participantes serán chamados á liña de saída quince minutos antes da hora de inicio da
proba.

B. PUNTOS DE CORTES HORARIOS
Co fin de garantir a seguridade dos inscritos establecéronse unhas cortes horarios os cales
deben de ser cumpridos por todos os participantes, aos que non puidesen cumprilos
daránselles opcións para poder chegar á zona de chegada garantindo a súa seguridade. Todos
os que non pasasen por ese punto a esa hora deberán realizar o percorrido alternativo. Todos
os participantes estarán obrigados a cumprir estes cortes, en caso de non facelo retiraráselles
o dorsal e deixasen de participar na marcha. Os puntos comunicaranse segundo achéguese o
día de celebración da proba. Os tempos tomaranse mediante o sistema de ?chip?. Non serán
válidos outro tipo de chips diferentes ao facilitado pola Organización.

C. AVITUALLAMENTOS
Haberá 2 avituallamentos líquidos e sólidos ao longo do percorrido. Así como na zona de meta
ao finalizar o percorrido.

D. SEGURO
Todos os participantes estarán cubertos por unha Póliza de Seguros de Responsabilidade Civil
e un Seguro de Accidentes.

E. CLASIFICACIÓNS
Realizarase unha clasificación por tempos en cada unha das probas de 30 e 42km con fin
informativo xa que a proba ten carácter non competitivo. Poderase consultar na web
www.emesports.com

10. DEREITOS DE IMAXE
Durante a actividade deportiva á que se refiren as presentes bases, poderanse captar, así
como publicar na web, Facebook e diferentes medios, fotografías en relación ao

desenvolvemento da mesma, por iso, coa súa participación, autoriza a esta asociación a
captar, tratar e publicar as imaxes tomadas, en relación á actividade deportiva realizada.

11. SUSPENSIÓN Ou MODIFICACIÓN DA PROBA
Se por condicións meteorolóxicas adversas ou outras causas alleas á organización, esta vísese
obrigada a modificar o percorrido ou suspender a proba, o organizador só terá a obrigación de
informar, axiña que como sexa posible aos participantes.

12. NON COÑECEMENTO DO REGULAMENTO
A participación nesta competición implica a aceptación do presente regulamento. O
descoñecemento do mesmo, non exime ao competidor do seu cumprimento.

13. OFRECER AXUDA NOS ACCIDENTES
Ao ser unha Marcha, o carácter principal e os valores da proba son de compañeirismo e axuda
ao corredor. Co cal os participantes están obrigados a auxiliar aos accidentados que necesiten
axuda, así como a informar de calquera contratempo nos controis de paso.

14. ACEPTACIÓN
Todos os participantes, polo feito de inscribirse, aceptan o presente regulamento e en caso de
dúbida ou de xurdir algunha situación non reflectida no mesmo, prevalecerá o que dispoña a
Organización.

O FEITO DA INSCRICIÓN IMPLICA A ACEPTACIÓN TOTAL DO REGULAMENTO
En todo caso, facilitamos un número de teléfono informativo e un correo, para aclarar as
posibles dúbidas que poden xurdir referentes ao regulamento, ou á participación nesta marcha.
Telf. contacto : 675178179
Correo electrónico :rutabttterrasdemuros@yahoo.com

