REGLAMENT CAMPIONAT SOCIAL

Article 1er. :
El present reglament té per objecte definir les normes, obligacions, i drets dels corredors, a
les sortides socials programades per l'Esport Ciclista Manresà, en els àmbits de carretera
(cicloturisme) i B.T.T. (muntanya).
Article 2on. : Durada
Les sortides de carretera es faran cada dissabte, iniciant-se el primer dissabte de Març i
acabant el darrer dissabte d'Octubre.
Les sortides de B.T.T., es faran cada dissabte i diumenge, iniciant-se el primer
dissabte/diumenge de novembre i acabant-se el darrer dissabte/diumenge d'octubre.
Les sortides estaran exposades a la plana web i seguiran un ordre establert allà, malgrat tot,
però, si per motius aliens, ja siguin climatològics, talls de carretera o coincidents amb altres
esdeveniments, es podrà canviar prèviament el recorregut, inclús el mateix dia, amb el
consentiment de tot el grup.
Article 3er. : Puntuació
Cada sortida, tant de carretera, com de B.T.T., tindran la puntuació de 1 punt, per a tenir
accés a aquesta puntuació es condició indispensable ésser soci del Club.
Tots els corredors que el dia de la sortida no puguin assistir-hi per tenir competició o
participació en altres proves, tindran la mateixa consideració d'assistència i puntuació, això
si, comunicant-ho al Club en un termini no superior a 48 hores posteriors a l’esdeveniment.
En cas que el Club, organitzi proves ja sigui de caràcter competitiu o d'esbarjo tots els
assistents a aquestes curses en funció de voluntari tindran la mateixa puntuació.
Tots els corredors que a la fi de la classificació, últim dissabte i diumenge d'Octubre, s'hagin
classificat en 1er, 2ón, i 3er. lloc de cada especialitat rebran un premi al seu esforç concedit
pel Club, en cas d'empat es concedirà a tots els beneficiaris.
Per accedir al premi s’haurà de realitzar un 75 % de les sortides programades.
Article 4art.: Normes generals
En totes les sortides es recomana portar la vestimenta del Club, així com portar-la
adequadament, ja que es la imatge pública del Club i com a tal cal preservar-la.
És obligatori l´ús de casc en totes les disciplines.
Les sortides s'iniciaran puntualment a la hora publicada.
En el moment de la parada per esmorzar, s'intentarà sempre que es pugui, concertar-ho
prèviament amb la direcció del restaurant/bar que ens aculli.
Si per motius mecànics o físics d'algun component del grup es demora la anada o tornada
es farà servir el sentit comú per escurçar el recorregut.
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Si per algun motiu injustificat algun corredor no acompleix almenys el 75 % del recorregut
establert per aquell dia, la seva puntuació serà de 1/2 punt, així mateix si el percentatge no
arriba al 50 % del recorregut serà de 0 punts.
En cas d’accident d’algun corredor en el decurs de la sortida, el Club no es fa responsable
de l’accidentat, tota vegada que és responsabilitat individual de cadascú, encara que es
transiti en un pilot.
Els menors de 16 anys hauran d’estar acompanyats obligatòriament pels seus pares (pare o
mare).
Es recomana estar en possessió de la llicència federativa, ja sigui de la UCI o la FCC, per
estar cobert als possibles accidents que pugui haver-hi.

