
REGLAMENT ROMÀNIC BIKE EXTREM 2022

 Article 1: DADES GENERALS DE LA MARXA
 

a- L’Associació Esportiva Batec Garrotxí, amb el suport de l’Ajuntament de la Vall de Bianya,
organitza la segona edició de la ROMÀNIC BIKE EXTREM.

b- La data de celebració serà el proper diumenge, 6 de novembre de 2022.
c- El lloc de sortida serà al camp de futbol de la població de l’Hostalnou de Bianya.
d- L’Organització proposa dos recorreguts:

● RBE34 de 34km i 1200m de desnivell positiu aproximat (Apte per EBikes)
● RBE48 de 48km i 2000m de desnivell positiu aproximat (Apte per EBikes)

e- La Marxa té un caire no competitiu. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a
respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents quan sigui
necessari, així com les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.

f- La prova contempla 8 categories segons recorregut (llarg o curt), sexe (homes o dones) i ajudes
addicionals (cap o elèctrica):

ATMOSFÈRICS EBIKES 🔌
RB34

DONES ♀ HOMES ♂ DONES ♀ HOMES ♂
RB48

g- Les dades de contacte de l’Organització són:
Telèfon/s mòbil/s: 699259485 / 619209258 Correu electrònic: romanicbike@gmail.com 

 
 Article 2: INSCRIPCIONS I PREUS
 

a- Les inscripcions es duran a terme via http://www.cronotime.net/new/ca?c=155, que permet el
pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

b- El preu de les inscripcions anticipades serà de:
a. 22€ per la curta i de 25€ per la llarga – Fins el 21 d’octubre a les 23:59
b. 27€ per la curta i de 30€ per la llarga – A partir del 22 d’octubre a les 00:00

c- L’assegurança de dia tindrà un cost extra de 3€.
d- Les inscripcions estaran obertes fins el 01 de Novembre a les 23:59 o fins exhaurir places.
e- El nombre de corredors està limitat a 300 per l’edició de la RBE2022.
f- És obligatori estar federat amb una llicència vàlida durant l’any en curs i expedida per la RFEC,

la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI.
g- En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una assegurança

de dia, vàlida exclusivament pel dia de la marxa i que la mateixa Organització ofereix.
h- La inscripció dóna dret al ciclista a participar a la marxa, així com al dorsal i/o placa identificativa,

obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organització.
i- L’edat mínima per participar és de 14 anys a complir durant l’any en curs. La participació de

menors d’edat està permesa presentant l’autorització corresponent firmada pel pare, mare i/o
tutor legal.

j- Les inscripcions es consideren definitives un cop pagades i no existeix la possibilitat de retorn
de la inscripció en cas de no poder participar a la marxa. Les inscripcions són personals i
intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. En cas de força
major, l’organització es reserva el dret de modificar aquest punt.

 Article 3: RECOLLIDA DE DORSALS
 

a- La recollida de dorsals serà al Centre Cívic d’Hostalnou el dissabte anterior a la cursa de 17:00 a
20:00 i el mateix dia a partir de les 7:00 hores fins les 8:00, mitja hora abans de la sortida.

b- Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant,
serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir,
passaport) i la llicència federativa en curs en cas d’estar federat.

c- A l’hora de recollir el dorsal, s’haurà d’acceptar el Plec de Descàrrec de Responsabilitats que
informa dels riscos que comporten la participació a la marxa i que exclou a l’Organització de
responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la marxa.
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Article 4: CONTROLS HORARIS I AVITUALLAMENTS
 

a- L’hora de sortida de la marxa serà les 08:30
b- L’hora de tancament de la zona d’arribada, al camp de futbol serà a les 15:00.
c- Al llarg del recorregut hi haurà 2 punt de tall horari:

a. Km 26 (Pont de la Rovira): a les 3:15 hores de l’inici de la marxa – A partir d’aquest
punt quilomètric, els participants a la marxa llarga seran reconduïts a la marxa curta.

b. Km 38.5 (Castell del Coll): a les 4:45 hores de l’inici de la marxa – A partir d’aquest
punt quilomètric, els participants se’ls farà retallar l’últim bucle

d- Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l’itinerari de la
marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el
considerarà fora de la marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica
ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

e- Al llarg del recorregut es situaran els següents punts d’avituallament:
- Avituallament líquid i sòlid: KM 15 (+780m)  – Llarga i curta
- Avituallament líquid i sòlid: KM 23,5 (+830m) – Llarga i curta
- Avituallament líquid i sòlid: KM 36,5 (+780m) – Només llarga

f- Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments i a
l’arribada, respectant la selecció de residus (Reciclatge). Llençar brossa fora d’aquestes zones
serà penalitzat.

g- L’Organitzador no donarà avituallament a tots els ciclistes que no estiguin identificats com a
participants a la marxa.

h- Durant la marxa i al llarg del recorregut, estaran presents vehicles i personal de l’Organització,
així com servei d'assistència sanitària.

i- S’oferirà material bàsic per reparació als diferents avituallaments i mecànic professional a mig
recorregut per qualsevol imprevist indesitjat.

  
Article 5: SERVEIS PRE I POST MARXA
 

a- Abans de la marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats.
b- En acabar la marxa, els ciclistes tindran disponibles vestuaris, dutxes i avituallament final, que

consisteix en una hamburguesa Natrus, amb pa de La Nevateria i amb fesols d’El Fesolaire
Petit, una cervesa Poch’s i un iogurt de La Fageda. També disposaran de servei de
fisioteràpia i l’entrega de la bossa del corredor. (L’organització es reserva el dret de modificar el
menú fins el dia de la marxa)

c- Tots els participants entraran en el sorteig de múltiples premis que seran entregats a l’arribada.
d- El lliurament de premis tindrà lloc en funció de l’arribada dels participants, i es calcula que serà

entre les 11:30 i les 13:00 hores
  
Article 6: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT
 

a- És obligatori:
a. l’ús del casc per part de tots els participants. El casc ha d’estar homologat per la

pràctica del ciclisme. Portar durant tot el recorregut un paravent o roba d’abric per
possibles inclemències del temps. Portar un telèfon mòbil per localitzar el participant
en cas de necessitat.

b- El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificativa ben visibles. 
c- El participant reconeix estar informat de que el recorregut transcorre per zones de muntanya on

el ferm pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador
demana prudència al participant.

d- Queda totalment prohibit mostrar un comportament agressiu amb altres ciclistes o amb membres
de l’organització. Qualsevol situació serà analitzada per l’organització i penalitzada.
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e- S’haurà de posar en contacte i comunicar  a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al
telèfon 699259485 o a l’avituallament més proper.

i- El participant, al inscriure’s a l’esdeveniment, accepta tots els punts del present
reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà
la seva desqualificació automàtica.

 
Article 7: DRETS DE L’ORGANITZADOR
 

a- L’Organitzador  no es fa responsable de cap tipus d’accident del que pogués ser víctima o
causa el participant, així com dels possibles deutes que pugui contreure durant l’esdeveniment.

b- L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels
avituallaments, recorregut, sorteigs, etc. quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis,
informant dels mateixos a tots els participants de la marxa, ja sigui pels serveis de megafonia o
mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.

c- En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar la Marxa i de resoldre,
sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.

d- El mal temps no impedirà la celebració de la Marxa, tot i que l’Organització es reserva el dret
de modificar-ne el recorregut. Si causes de força major impedissin la celebració de la marxa el
dia indicat. L’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà l’obsequi
corresponent als ciclistes presents. En la potestat de l’Organitzador està la possibilitat d’ajornar
la marxa a una nova data si el calendari així ho permet.

e- L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a la marxa.
  
Article 8: DRET A LA IMATGE, LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’acceptació del present reglament implica que el participant autoritza a l’Organitzador de la Marxa que es
pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la Marxa en totes les seves formes (ràdio,
premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la
seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre
compensació econòmica alguna.

L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal
d’acord amb la Llei Orgànica (LOPD) 15/1999 així com del nou Reglament General de Protecció de Dades
(RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu, que ha entrat en vigor el 25 de maig de 2018. El participant
queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats
existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a
l’execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

El responsable del tractament de les dades és l’Organitzador i la finalitat del tractament de les dades
personals és la de gestionar la vinculació amb l‘Organitzador com també amb la marxa.
 
En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant
escrit dirigit a l’organització.
 
El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries
per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant
accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la marxa.
L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma
d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles
6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

L’Organitzador:
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