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PORTAL ATTACK 4 DE SETEMBRE DE 2022

Article 1.La cursa

És una cursa d’una pujada amb un desnivell brutal pel casc antic de Berga,
rondes eliminatòries i un sol guanyador. La prova és competitiva, no s’utilitzarà
cronòmetres, es faran una sèrie de mànegues classificatòries fins a quarts de final,
semifinals i Gran final. L’organització es reserva l’estructura de les mànigues
classificatòries i el nombre de corredors en cadascuna d’elles depenent del
nombre de corredors inscrits.

(1.1)Rondes

- El nombre de corredors en cada ronda dependrà del nombre d’inscrits i
l’organització es reserva el seu ordre i organització d’eliminatòries

- Cada participant farà un mínim de dues rondes i un màxim de 4, en el cas
de les participants femenines un màxim de 3 (segons nombre d’inscrites)

- Passaran de ronda el nombre escollit per l’organització en cada cas, rondes
eliminatòries, quarts de final i semifinals.

- Els eliminats a la primera ronda tindran opció de realitzar una segona
ronda que consistirà en 4 eliminatòries en 4 grups massius, els primers
classificats de cadascun d’aquests 4 grups realitzaran una final i el
guanyador passarà a la Gran Final.

- Hi haurà 16 grups inicials a les rondes eliminatòries, 8 grups a quarts de
final i 4 grups per semifinals, en aquesta rondes de semifinals es classificarà
nomes el primer de cada ronda amb pas a la Gran Final.

- Les dones faran la primera ronda amb els homes i passaran a realitzar les
semifinals fins a la final i l’organització es reserva l’organigrama segons el
nombre d’inscrites.

- En cas de pluja o perillositat en el circuit l’organització es reserva el dret a
neutralitzar trams o en cas extrem, fer sortir els corredors corrent a peu,
sense bicicleta.

Article 2. Responsabilitat i medi ambient.

Durant tot l’esdeveniment l’organitzador farà tots els possibles perquè l’impacte
ambiental de la cursa al territori sigui el mínim. L’organització no es farà
responsable d’accidents deguts a la irresponsabilitat dels corredors o per el fet de
no respectar les normes esmentades. Així doncs, el participant tindrà la
responsabilitat de:
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- Respectar l'entorn: no podrà fer malbé els recursos naturals, geològics i
culturals.

- Respectar l'itinerari establert i marcat per l'organització, no sortint d'aquest.
- Queda totalment prohibit tirar escombraries (rebuigs, envasos, aliments o

material) excepte en els llocs habilitats per l'organització.
- Cada participant és responsable de la mecànica i del bon funcionament de

la seva bicicleta, s’ha de poder solucionar petites averies o punxades.

Article 3. Edat mínima

Per participar a la Portal Attack cal tenir 16 anys complerts el dia de la prova.

L’organització té contractada una assegurança per als corredors. Els menors de 18
anys podran participar amb l’autorització expressa del pare/mare/tutor legal,
aquesta autorització serà d’obligatòria presentació en el moment de recollir el
dorsal.

Article 4. Inscripcions

(4.1) Límit de places. L’organització es reserva el tall d’inscrits a conveniència.

Qualsevol canvi serà enunciat a través de la web oficial de l’esdeveniment.

(4.2) Declaració del participant. Per validar la inscripció és imprescindible acceptar
el present reglament i eximir a l’organitzador de l’esdeveniment la responsabilitat
en cas d’accident o de danys propis o a tercer abans, durant o després de la
competició. Aquesta declaració es realitzarà durant el procés d’inscripció.

Article 5. Devolució de la inscripció

Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s'admeten
canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins a 24 hores abans del
tancament del període d'inscripció que figura en el reglament de la cursa. Les
modificacions s’hauran d’enviar per correu-e a info.retrotrobada@gmail.com

Article 6. Recollida del dorsal i bossa del participant
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La recollida del dorsal només la podrà realitzar la persona propietària d’aquest.

Per fer-ho serà necessari presentar un document d’identitat amb fotografia (DNI,
passaport o carnet de conduir). L’entrega de dorsals serà el mateix dia de la prova i
el dia anterior als llocs i espais indicats per l’organització.

Article 7. Assegurança

L’organització compta amb una assegurança d’accidents per tots els participants
inscrits en la prova.

Article 8. Recorregut

L’organització marcarà el recorregut amb fletxes i senyals orientatives i disposarà
de personal situat a les cruïlles més destacades i/o perilloses per a la seguretat i
integració de tots els participants. El recorregut transcorre per carreteres i pistes
no obertes al trànsit i els vianants seran desviats degudament senyalitzats, els
ciclistes hauran de respectar les normes, senyalització vigent, les ordres dels
controladors de pas i dels agents de l’autoritat viària en tot moment.

El recorregut té una direcció, els corredors hauran de tornar al punt d’origen per
les següents classificatòries i repesques per un traçat alternatiu i marcat com a
“punt de retorn”.

L’organització habilitarà un espai per als corredors per guardar les bicicletes
perquè els corredors puguin visitar el circuit.

L’organització habilitarà un espai d’escalfament només per a corredors.

Article 9. Material obligatori

L'organització obligarà als participants a portar el següent material:

- Casc
- Llum frontal blanca i posterior vermella, carregada i funcionant
- Les bicicletes hauran de ser anteriors al 1987 o aproximats segons models

adaptats per portar canvi al cuadre, el cablejat per sobre del manillar
(s’admeten cablejats enfundats si es conserven les altres dues premisses, el
canvi al cuadre i pedals de clip “no automàtics”.)

- No s’admeten bicicletes sense canvi al cuadre.
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- No s’admeten bicicletes de carboni/titani o altres lleugers excepte prototips
de l’època i/o que estiguin adaptats per portar el canvi al cuadre i que es
pugui certificar.

- El participant és lliure d’adaptar el sistema de transmissió a l’orografia del
terreny.

- S’accepten canvis sincronitzats sempre que siguin al cuadre.
- No s’admeten llantes de perfil o de carboni modernes.
- Les bicicletes que no compleixin els requisits anteriors o d’altres tipus com

BTT no podran participar a l’esdeveniment, el dia de la prova hi haurà un
control de material.

- No s’admeten tàndems

Article 10. Premis

Hi haurà premis per els tres primers classificats masculins generals, les tres
fèmines general i un gran premi especial per el guanyador/a absolut. També la
millor indumentària, i el premi especial “hombre del mazo” (per els 4ts finalistes).

Article 11. Drets d’imatge

Tot participant autoritza a l'organització i els seus patrocinadors per utilitzar i
publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la pedalada,
sense dret per part de cap participant de rebre una compensació econòmica.

Article 12. Modificació del reglament

Les modificacions que es realitzin al present reglament seran comunicades a
través de la web. La inscripció implica l’acceptació de dit reglament.


