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Article 1.La cursa

És una cursa infantil i juvenil circular pels voltants del pavelló de Suècia de Berga,
amb varies rondes. La prova no és competitiva, no s’utilitzarà cronòmetres, es
faran una sèrie de mànegues, l’organització es reserva l’estructura de les
mànigues 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.

- Cada participant farà un mínim de dues rondes i un màxim de 4 (segons
nombre d’inscrites)

- Les nenes i noies faran les rondes amb grups mixtes.
- En cas de pluja o perillositat en el circuit l’organització es reserva el dret a

neutralitzar trams.

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:

- 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 6 anys complerts el dia de la prova.
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L’organització té contractada una assegurança per als corredors. Els/Les
participants 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

La recollida del dorsal es realitzarà el mateix dia de la prova abans d’iniciar-la.

Per fer-ho serà necessari presentar un document d’identitat amb fotografia (DNI o
passaport).

Article 7. Assegurança

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

Article 9. Material obligatori

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

- Casc
- Qualsevol bicicleta en bon estat.
- No s’admeten tàndems

Article 10. Premis

No hi haurà premis per els tres primers classificats masculins generals, les tres
fèmines general ni un gran premi especial per el guanyador/a absolut. Hi haurà un
detall per cada participant

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.


