III 12 HORES DE RESISTÈNCIA PER EQUIPS
DISSABTE 4 DE JUNY DE 2016

Les 12 h. de resistència de Vinallop es una prova organitzada per la Penya
ciclista Baix Ebre , amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme,
l’Ajuntament de Tortosa i la Pedania de Vinallop.

Art.1: Condicions per participar en les III 12h de resistència de Vinallop
1.1-Les 12h. es una prova de resistència per equips i relleus, en bicicleta de carretera,
en la que cada equip participant haurà de donar el major Nº de voltes al circuit de
l’àrea ciclista de Vinallop.
1.2-la prova es farà el segon el dissabte 4 de juny de 2016 al circuit de l’àrea ciclista de
Vinallop situat a Tortosa (Tarragona). La longitud del circuit es de 1.060m.
1.3-La sortida es donarà el dissabte a les 9:00h el mati i la arribada es farà a les 21:00h
del mateix dissabte.
1.4-La competició esta limitada a bicicletes de carretera, qualsevol altre mitja de
locomoció esta prohibit.
1.5-Estan prohibides bicicletes de pinyó fics, manillars de triatló tipus cabra o qualsevol
accessori damunt del manillar .
1.6-La prova esta oberta a la participació de corredors i corredores de mes de 18 anys,
tots els participants hauran de tenir la llicencia federativa en vigor. Aquell participants
que no disposen de llicencia hauran de sol·licitar en el moment de la inscripció la
llicencia de un dia, que te un cost de 10€.
1.7-Es menors de 18 anys fins els 16 anys podran participar a la prova amb una
autorització paterna i hauran de tenir la llicencia federativa en vigor. Aquell que no
disposa de llicencia haurà de sol·licitar en el moment de la inscripció la llicencia de un
dia, que te un cost de 10€.
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1.8-La organització a disposat que el Nº de participants per equips no pot ser menor de
4 ni major de 6, per tant els equips podran estar formats per 4,5 o 6 participants , no
es permetrà participar a corredors en solitari ni en quantitats menors a les establertes
en aquest apartat.
1.9-Es tancaran les inscripcions en arribar a la quantitat de 40 equips.
1.10- El preu de les inscripcions serà de 20 € per participant a partir de l´1 d’abril fins el
22 de maig i de 30€ del 23 al 31 de maig i l’ingres haurà de ser de la totalitat de l’equip
no individualment.
1.11-Cada participant sols podrà competir amb un equip.
1.12- Cada equip tindrà un “cap d’equip” que serà el responsable de l’equip davant
l’organització
1.13-El “cap d’equip” haurà d’assistir a la reunió d’equips que es celebrarà el dissabte
a les 08:00h amb l’organització a la zona de transició.
1.14-Cada equip s’inscriurà amb un nom identificatiu.
1.15- En el moment de que cada equip reculli el xip haurà de deixar el DNI o llicencia el
seu “cap d’equip” en concepte de depòsit, que se l’hi retornarà en acabar la proba i
torni el xip a l’organització.
1.16- Els guanyadors de cada categoria seran aquells que recorrin mes distancia al final
de les 12h.
1.17- Està totalment prohibit rodar pel circuit sense xip una vagada començada la
competició

Art.2: Composició dels equips participants en les 12h. de resistència
2.1-Cada participant sol pot pertanyé a un sol equip.
2.2-Els equips poden estar formats per homes, dones, o mixte
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Art.3: Material,nom i indumentària per participar en les 12h. de resistència .
3.1-Els participants podran utilitzar bicicletes de carretera. Qualsevol altre tipus de
bicicleta ( triatló, passeig, pinyó fix, plegable etc..) esta prohibit. La organització es
reserva el dret de no admetre a aquells participants que no compleixin els requisits de
material adequat per la practica de aquesta competició.
3.2-L’us del casc, xip y dorsal son obligatoris durant tota la prova.
3.3-Tots els components d’un mateix equip hauran de competir amb el mateix mallot a
la part superior del cos , a fi d’una major identificació per part dels comissaris. La
organització es reserva el dret de no admetre a aquells participants que no compleixin
els requisits d’ indumentària adequat per la practica de aquesta competició.
3.4-Cada equip participant tindrà un nom identificatiu, amb el qual s’inscriurà.

Art.4: Cap d’equip durant les 12h de resistència .
4.1- Cada equip haurà de designar un cap d’equip que farà de representant i
interlocutor amb l’organització.
4.2- El cap d’equip es l’únic interlocutor amb l’organització.
4.3- El cap d’equip serà el responsable de garantir que l’espai i l’entorn assignat a
l’equip tant a “boxes”com al “pit line”es mantingué net antes, durant i desprès de la
prova.
4.4-Cada equip a de tenir un cap d’equip reserva.

Art.5: Relleus de les 12h. de resistència
5.1-Els relleus es faran obligatòriament a la zona de “pit line” o zona establerta al
circuit per l’organització, fora de la zona establerta fer un relleu tindrà una penalització
d’una volta.
5.2-La freqüència dels relleus serà lliure, per tant a partir de la sortida cada equip
podrà fer els relleus amb la freqüència que creguin oportuna.
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5.3- els relleus es faran en parat, canviant el xip d’un component del equip a l’altre .

Art.6: Cronometratge de les 12h. de resistència.
6.1-El xip dona la informació de pas per meta del participant, els promitjos i els
parcials, i tota la informació necessària per fer les classificacions dels equips. El xip
transmet a l’organització si un equip altera el recorregut del circuit de forma il·legal, lo
que suposa la desqualificació del corredor i la penalització de 5 voltes a l’equip.
6.2-l’organitzacio farà publiques les classificacions cada hora. a la zona del “pit line”.
6.3-En cas de pèrdua o ruptura del xip s’haurà d’abonar la quantitat de 100€ a
l’organització.

Art.7: Reparacions, servei tècnic i avituallaments.
7.1- Les reparacions o canvis de material sols es podran realitzar a la zona de “Boxes”,
Estan totalment prohibit en tot el circuit.
7.2-Esta previst un servei d’assistència mecànica durant la prova , tot el material
emprat per fer qualsevol reparació es cobrarà al finalitzar la prova.
7.3- L’organització donarà 4 tiquets per participants per fer els avituallaments durant
la prova.
7.4- sols esta permès els avituallaments sòlits i líquids a la zona de “boxes”
7.5- El participant que esta al circuit competint pot portar bidó i barretes energètiques
per avituallar-ne.
7.6- Esta totalment prohibit tirar brossa, plàstics , papers.... al circuit.
Art.8: Boxes
8.1- Es designaran unes ares o “ Boxes “ per als equips però no estaran equipades per
l’organització
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8.2- Cada equip participant en les 12 h. podrà instal·lar carpes, taules, rodets estàtics
,cadires....i l’equipament necessari al seu Box.
8.3-Els boxes podran ser compartits per varius equips depenen del nº d’equips
participants.
8.4-El Box no es un lloc d’acampada si no un lloc d’espera.
8.5- La seguretat del box depèn de cada equip participant.
8.6-L’organització no es farà responsable dels possibles robatoris i/o furts tant dins
com fora del circuit.

Art.9: Arbitratge, reclamacions i penalitzacions de les 12h.
9.1-L’equip d’arbitratge de les 12h. estarà format per un director esportiu de cursa
que serà ajudat per assessors de pista, els quals informaran al director de les possibles
infraccions dels participants.
9.2- Les reclamacions han de ser efectuades per escrit i per el cap d’equip, al director
esportiu de la cursa, com a màxim 15 minuts desprès del final de la cursa.
9.3-Penalitzacions: Tots els/les participants han de respectar el recorregut del circuit.
Si un participant canvia,varia o escurça el recorregut del circuit serà desqualificat
immediatament i l’equip penalitzat amb 10 voltes.
9.4-Qualsevol falta o infracció al reglament no estipulada en altres articles serà
penalitzada amb:
9.5-1era vegada: amonestació
9.6-2ona vegada: 4 voltes de penalització
9.7-3era vegada: expulsió de la cursa i 10 voltes de penalització al equip.
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Art.10: Classificacions de les 12h.
10.2-El guanyador de la cursa serà el equip que doni mes voltes, per tant el que fase
mes km. en 12h.
10.3-En cas d’empat en el nº de voltes al final de la prova, serà guanyador l’equip que
hagi passat primer per la línia de meta.
10.4- Els tres primers equips masculins i femenins classificats rebran un obsequi
commemoratiu de la prova.

Art.11: Interrupcions de les 12h de resistència.
11.1- En cas d’interrupció de la proba, la classificació s’establirà a partir de la posició
dels 10 últims minuts de la suspensió i per ordre de pas per meta.
11.2-Quan es torni a reprendre la competició, sols podran participar els corredors/es
que estesen participant en el moment de d’interrupció.

Art.12: Inscripcions a les 12h de resistència.
12.1-Per fer la inscripció oficial a les 12h. cal omplir el formulari d’inscripció que es
troba a la web del club www.ciclismetortosa.com i fer el pagament al núm. de compte
indicat.
12.2-El pagament de la inscripció farà oficial el registre del equip a la prova i es podrà
realitzar de la següent manera.
Mitjanant transferència bancària a nom de la Penya Ciclista Baix Ebre , organitzadora
de la prova i al nº de compte:
BANC SABADELL IBAN ES60 0081 0130 0600 0150 9055
Es necessari fer constar a les observacions el nom de la persona de contacte o cap
d’equip, nom de l’equip, e-mail i nº de participants.
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Cal completar la inscripció enviant per e-mail a ciclismetortosa@gmail.com el
justificant del ingrés

Art.13: Acceptació del reglament de les III 12h de resistència.
13.1-La inscripció a les 12H de Resistència de Vinallop comporta la acceptació del
present reglament, així com les condicions legals que el regulen en tan en quant al us
de la informació de la pag. Web com en la política de privacitat de dades.

Art.14: Documentació necessària per verificar la correcta inscripció a les 12h.
14.1-Original i fotocopia del DNI de cada ciclista participant
14.2-Original i fotocopia de la llicencia federativa en vigor.
14.3-Formulari d’inscripció de l’equip degudament omplert
14.4- Justificant del pagament.
14.5-Reglament de les 12h firmat per tots els components del equip.

Art.15: Participants a les 12h.
15.1-S’exigira a tots els participants una participació correcta i esportiva amb els
demes participants.
15.2-Tots els/les participants hauran de atendre els consells i indicacions de l’equip de
jutges i del personal d’organització.
15.3-Tot aquell participant que decideixi abandonar la prova haurà de parar pel pit line
i deixar el dorsal als jutges i comunicar-ho a l’organització.
15.4- Tots els participants hauran de tenir llicencia federativa en vigor . Tots aquells
que no en disposen hauran de sol·licitar la llicencia de dia.
15.5-Un participant podrà pertanyé sols a un equip.
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15.6-La edat mínima per participar son 16 anys amb autorització paterna.

Art.16: Devolucions de la inscripció
16.1-En cas de no presentar-se algun membre d’un equip, l’import de la inscripció
pertany a l’organització i no serà retornat.

Art.17: Responsabilitats i drets d’imatge de les 12h.
Jo, com participant declaro estar assabentat dels riscos que comporta una activitat
d’aquesta mena i, en conseqüència manifesto participar lliurement i baix la meva total
responsabilitat davant de qualsevol risc de les 12 h. de resistència. Així mateix
renuncio a qualsevol tipus de reclamació contra l’organització, col·laboradors,
patrocinadors i qualsevol empresa o institució vinculada a l’organització de les 12h. de
resistència de Vinallop per qualsevol lesió, mort o dany personal o material que
s’esdevingui de la meva participació.
Reconeix-ho que el meu equip es responsable de retornar els dorsals i els xips de
cronometratge al acabar la prova. També dono la meva autorització per tal que es
pugin utilitzar les meves dades, nom, fotos, vídeos o qualsevol suport o format existent
per tal de promocionar aquest esdeveniment, les 12h. de resistència de Vinallop.

Art.18 La Organització de les 12h.
18.1-La organització no es responsabilitza de cap situació o danys produïts per la
conducta negligent o imprudents dels participants.
18.2-La organització declina tota responsabilitat en cas d’accident tant en competicio
com en els trasllats
18.3-La organització es reserva el dret de no permetre la inscripció de els/les
participants que puguen suposar un risc per la resta de participants.
18.4-La organització es reserva el dret de modificar aquest reglament, dates, horaris,
circuit....i d’aportar les millores que es creguin oportunes sense previ avis.
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18.5-La organització no serà responsable de robatoris dintre i fora del circuit.
18.6-Protecció de dades: Les dades personals dels participants han estat sol·licitades
per un correcte desenvolupament de la prova. Segons la llei orgànica 15/1999 de 13 de
desembre de protecció de dades de caràcter personal l’informem que les dades seran
incorporades a un fitxer que l’interessat podrà exercir el seu dret a modificar o anular
o autoritzar a formar part del fitxer.
Manifesto que he llegit i accepto aquest reglament
Data.................../........................../...........................

Nom de l’equip:.........................................................

Nom i signatura dels componets del equip:

1-.......................................................................

2-.......................................................................

3-.......................................................................

4-.......................................................................

5-.......................................................................

6-.......................................................................
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