
REGLAMENT DE LA MARXA CICLOTURISTA 52KM 

Article 1. És una marxa cicloturista (no competitiva) amb bicicleta de carretera. Tindrà lloc
a Granollers el pròxim 22 de setembre de 2019 amb sortida i arribada al Parc del Congost.
La sortida serà a les 8:30h i comptarà amb una modalitat de circuit de 52 km.

Article 2. Per participar en la prova serà condició necessària tenir mínim 16 anys i en el 
cas de ser menors d’edat anar acompanyats d’un adult.

Article 3. És obligatori la utilització del casc (homologat) durant tot el recorregut.

Article 4. Cada participant participa en la prova sota la seva responsabilitat. Estant en 
condicions físiques, i en estat de forma òptim per realitzar el recorregut seleccionat. 
Eximint a l’organització, i a qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Marxa 
Cicloturista, de qualsevol perjudici, que per motius de salut poguessin derivar-se de la 
participació en la Marxa Cicloturista.

Article 5. L’organització contractarà dues pòlisses d’assegurança, una d’accidents per tots
els participants i una de responsabilitat civil per l’esdeveniment.

Article 6. La inscripció és personal i intransferible. Es realitzarà mitjançant la web de 
granollers.cat/esports i suposa l’acceptació del present reglament en la seva totalitat, a 
risc de ser desqualificat en cas de no fer-ho.

Article 7. El preu de la inscripció és gratuït. 

Article 8. Cada participant rebrà d’obsequi una bossa del corredor, un refrigeri durant la 
Marxa Cicloturista i avituallament d’aigua a l’arribada.

Article 9. Per la recollida de dorsal serà necessari la presentació del DNI i es  recolliran el
mateix dia de la Marxa Cicloturista a partir de 07.30 al Parc del Congost.

Article 11. En el quilòmetre 31 (Coll de Collet) hi haurà un avituallament líquid. 

Article 12. El recorregut serà de tràfic obert, sent obligatori per tots els participants 
respectar la normativa vigent de circulació. Acceptant els riscos que això suposa i eximint 
a l’organització, i a qualsevol persona física i/o jurídica vinculada amb la Marxa 
Cicloturista, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat per motius 
lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius.
Caldrà estar molt atent al pas per trams urbans dels diferents pobles, respectant sempre 
els passos de vianants.

Article 13. L’organització disposarà de servei d’ambulància medicalitzada.

Article 14. L’organització disposarà de “Cotxe Escombra” per si fos necessari.
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Article 15. Caldrà ser respectuós amb el recorregut, els altres participants, els veïns de 
les poblacions i els voluntaris de l’organització. També respectar el medi ambient i no 
llençar cap deixalla als vorals de la carretera. A l’avituallament hi haurà escombraries per 
fer-ho.

Article 16. Els participants inscrits autoritzen a l’organització a emprar fotografies i/o 
vídeos de l’esdeveniment, amb la finalitat de promocionar la Marxa Cicloturista, i també a 
cedir la reproducció a diferents mitjans (premsa, webs, xarxes socials, blogs…).
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