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Article1
La GRAN FONS MONTSANT BIKE és una marxa cicloesportiva en BTT sotmesa a les
disposicions dels articles 15 i següents de l'annex II del Reial Decret 1428/2003, de 21
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i
desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
L’esdeveniment esta organitzat per CLUB EUTICHES i compta amb el suport tècnic de
NATURETIME EVENTS.
Article 2
La GRAN FONS MONTSANT BIKE tindrà lloc el diumenge 05 de març del 2017. Hi haurà
3 recorreguts a escollir pels corredors durant el procés d’inscripció: EXTREM (95km),
ADVENTURE & E-BIKE ADVENTURE(81km), OPEN (36km). Tots els recorreguts tenen
sortida i arribada al mateix lloc: davant de la Sala Polivalent d’Ulldemolins. Revisar a la
web www.montsantbike.com de la cursa els horaris de sortida, hores de pas i hores de
tall.
Article 3
Els drets d'inscripció tenen un cost en funció de la data en que es reserva. Revisar
l’apartat de preus al web www.montsantbike.com
Article 4
Per participar és obligatori estar en possessió de la corresponent llicència de ciclisme
homologada per la Federació Catalana de Ciclisme, o subscriure la llicència de dia amb
l'assegurança proporcionada per l'organització. Són els únics assegurances vàlids
acceptats per les autoritats. La participació en la prova està sota la responsabilitat i
propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta
trobar-se física i psicològicament ment apte per a la prova.
Les edats mínimes per cada disciplina són:
• EXTREM/ADVENTURE (E-BIKE ADVENTURE): 18 anys el dia de la prova.
• OPEN: 16 anys el dia de la prova. Els menors d’edat cal que portin
autorització dels tutors i anar acompanyats d’un adult que es faci
responsable.
Article 5
NOMÉS ES CONSIDERA UNA INSCRIPCIÓ VÀLIDA quan s'han abonat els drets
d'inscripció. El pagament només es pot realitzar a través de la passarel·la de pagament
segur proposada per l'organització en la pàgina web oficial i en els terminis de temps
indicats per l'organització.
Article 6
Les inscripcions es consideren DEFINITIVES pel que en el cas de no poder participar no
es realitzarà la devolució de la inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i
intransferibles i no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita.
No és possible la substitució d'un participant per un altre. Revisar la Política de
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Cancel·lació i l’assegurança d’Anul·lació que es troben a la web
www.montsantbike.com/preus
Article 7
El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l'ús de xip. El
sistema de control de temps donarà per NO CLASSIFICATS als participants que no
tinguin pas de control en els punts de sortida a l'horari previst, arribada i altres punts
de control situats al llarg del recorregut. Revisar l’Annexe de Cronometratge.
Article 8
Hi haurà diferents HORES DE TALL per seguretat al llarg dels recorreguts. Si un
corredor arriba més tard de l’hora màxima a una hora de tall, haurà d’abandonar la
pedalada i seguir les indicacions de l’organització per evacuar-lo fins a Ulldemolins
(vehicle escombra). En cas de no voler abandonar, haurà de lliurar dorsal, xip i placa de
la bicicleta i seguir sota la seva pròpia responsabilitat sense suport logístic per part de
l’organització.
Desviament obligatori: Al CP 4 (Sortida de Cabacés) hi haurà el punt de desviament
entre el recorregut EXTREM i ADVENTURE (E-BIKE ADVENTURE). L’organització
marcarà una hora de tall a partir de la qual es tancarà l’accès al recorregut EXTREM,
deixant únicament obert l’opció del recorregut ADVENTURE. L’hora de tall vindrà
marcada al document tècnic TIMMIMG OFICIAL.
Article 9
Recollida de dorsals: A la web oficial trobareu els horaris i llocs de repartiment. Tot
participant ha de portar la documentació següent per recollir el dorsal:
DNI/PASSAPORT i LLICÈNCIA CICLISME EN VIGOR (qui no hagi demanat una llicència
temporal). En cas de no poder acreditar la llicència de ciclisme, es cobrarà una
temporal.
El dorsal s’ha de col·locar a la bicicleta al davant sota penalització.
El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només
podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre l'ús del
mateix a altres persones. No s'admetran reclamacions per pèrdua de xip o col·locació
en lloc inadequat.
Article 10
Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per
l'organització. Prohibició de vehicles acompanyants d'acord amb la Normativa de
Trànsit. Les forces d'ordre detindran a vehicles acompanyants, que s'hauran de fer
responsables de les sancions que l'incompliment de la norma de circulació els ocasioni.
Article 11
Durant el recorregut hi ha varis avituallaments catalogats pel seu contingut en:
• Lleugers (1): Aigua, Coca-cola, Aquarius, fruita, Fruits secs.
• Complerts (2): Els de l’avituallament lleuger + entrepans (formatge – pernil –
nocilla) + galetes + xocolata.
Revisar el document TIMMING OFICIAL per veure a on estan situats.
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Article 12
L'organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova i de forma
permanent, d'un pla d’emergències i seguretat coordinat amb serveis de rescat i
mèdics.
Article 13
L'organització disposarà d'assistència mecànica al llarg de la prova però no està
obligada a prestar servei a tots els participants. En cas d'avaria, la mà d'obra serà
gratuïta, però les peces de recanvi correran a càrrec dels participants. Només es
tindran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta, excepte les
punxades. Punts fixos d'assistència mecànica, a més mòbils en ruta. Tots els
participants han de portar els seus recanvis i ser autosuficients. L'assistència mecànica
de l'organització és un servei de cortesia.
Article 14
ÉS OBLIGATORI L'ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT.
Article 15
Una dotació de Trànsit dels Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat dels
participants.
Igualment, l’organització disposarà de diferents jutges controladors vetllant pel bon
funcionament de la pedalada. S’hauran de seguir les seves indicacions.
Article 16
Tots els participants, hauran d'observar escrupolosament les disposicions de la Llei de
la Seguretat Viària i el seu Reglament. La prova discorre per carreteres i camins amb
trànsit obert. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions
posteriors. La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos
inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l'organització de la
prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació
en la prova.
L'organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima
el participant, que haurà d'estar cobert per la corresponent llicència federativa o
assegurança d'accidents contractada a l'organització en cas de no estar federat.
Tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els
participants durant la prova, ni dels pèrdues o avaries que poguessin patir bicicletes o
un altre equipament dels participants. El participant eximeix l'organització de qualsevol
responsabilitat per pèrdua o deteriorament d'objectes personals per qualsevol
circumstància.
Article 17
L'organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per
algun motiu ho estimi necessari. Així mateix es reserva el dret d'admissió.
Article 18
Drets d'imatge. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el
participant autoritza als organitzadors de la GRAN FONS MONTSANT BIKE (i els seus
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col·laboradors) a l'enregistrament total o parcial de la seva participació en la mateixa,
dóna el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la
imatge de la GRAN FONS MONTSANT BIKE en totes les seves formes (ràdio, premsa,
vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets
relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar,
sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa
extensible també a fotografies.
Article 19
El sol fet d' inscriure en aquesta prova suposa l'acceptació del present reglament i la
renúncia a tots els drets contra l'organització, renunciant a tota acció legal que pogués
derivar de la seva participació en la prova.
Article 20
De manera estricta, es realitzarà la penalització d'aquells participants que:
No respectin el codi de circulació.
No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l'ordre i per
l'organització.
No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.
Embruten o degraden l'itinerari , llançant deixalles.
Disposin de vehicle de suport propi , entorpint la marxa de la resta.
Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en
contra del present reglament.
Els membres de les forces de l'ordre i de l'organització, prendran nota d'aquells que
realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment.
L'organització adquireix el compromís davant la resta de participants i a les autoritats
de sancionar de manera efectiva. La penalització serà:
• Desqualificació de la prova, sense dret a diploma.
• Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la posterior publicació.
• Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
• Les sancions imposades per les autoritats, a les quals per la seva actitud pogués
fer mereixedor.
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ANNEX 1
ASPECTES TÈCNICS
MARCATGE-GPS
• EXTREM/ADVENTURE (E-BIKE ADVENTURE)
o Els recorreguts EXTREM i ADVENTURE (E-BIKE ADVENTURE) no estarà
encintat. Només estarà encintat la part que coincideix amb el
recorregut OPEN, a partir de Cornudella de Montsant i fins a meta.
o Serà obligatori l’ús de GPS, bé per equip o de forma individual, per tal
de poder fer el seguiment del recorregut oficial. Abans de la sortida es
verificarà que tots els corredors individuals i els orientadors de cada
equip disposin del GPS, piles de recanvi pel GPS, track carregat i domini
del GPS.
o Cruïlles: només algunes cruïlles conflictives estaran marcades amb
fletxes.
• OPEN
o El recorregut OPEN sí estarà encintat i marcat a les cruïlles. Tot i així,
recomanem portar GPS i anar agafant experiència en la navegació i
gaudir més de la prova.

EQUIPS
• Els recorreguts EXTREM i ADVENTURE permeten la participació en equips de
dos o tres components. Un equip de quatre components han de fer dos equips
de dos components.
• Els equips ho han de notificar durant el procés d’inscripció i han de posar el
mateix nom d’equip.
• En cas de participar en equip, com a mínim un dels membres ha de tenir i saber
fer anar el GPS.
• En cas d’abandó de la persona que domina el GPS, la resta de l’equip haurà de
continuar amb un altre equip que hi hagi un corredor amb coneixements de
GPS.
• Els components d’un mateix equip, han d’anar sempre junts i passar pels punts
de control a menys d’un minut entre ells. Si la diferència entre ells en algun
punt de la cursa és superior a 1 minut l’equip quedarà automàticament
desqualificat i els seus components ja només participaran en la classificació
individual.
• La categoria E-BIKE ADVENTURE no es permet la participació en equips.
TRAMS D’ENLLAÇ I TRAMS CRONOMETRATS
• Amb l’objectiu de disminuir el risc durant la pedalada als trams asfaltats i al pas
del municipis, s’ha creat trams d’enllaç i trams cronometrats. Aquest fet també
aporta un components estratègic important a la pedalada alhora
d’autogestionar-se el temps. La majoria d’avituallaments es troben als trams
d’enllaç però no tots.
• Els recorreguts afectats són:
o EXTREM: 6 trams d’enllaç:
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•

•
•
•

Zona Margalef / Zona Cabacés / Zona carretera T-702 / Zona
Vilelles/ Zona Escaladei / Zona Cornudella de Montsant.
o ADVENTURE (E-BIKE ADVENTURE): 4 trams d’enllaç:
 Zona Margalef / Zona Cabacés / Zona Cartoixa Escaladei / Zona
Cornudella de Montsant.
o OPEN: 1 tram d’enllaç
 Zona Cornudella de Montsant.
El temps empleat en els TRAMS D’ENLLAÇ no sumarà temps al temps oficial de
cada ciclista. És un temps NEUTRALITZAT. No hi ha límit de temps a cada tram
neutralitzat, tot i així, aquest temps sí afecta a les HORES DE TALL i TEMPS
MÀXIMS per arribar a meta. Aturar-se en excés en aquests punts pot implicar
arribar tard a una hora de tall i quedar eliminat de la pedalada.
El temps empleat en els TRAMS CRONOMETRATS serà el temps oficial de cada
ciclista.
Els Controls de Pas (CP) que atura el cronometratge són els STOP CRONO.
Mentre que els CP que activen el cronometratge són els START CRONO.
IMPORTANT: Per tal de poder comptabilitzar correctament quin temps
correspon a temps ENLLAÇ i temps CRONOMETRAT, cal passar en ordre tots els
Controls de Pas. Si no es respecta aquest odre ni la forma en passar els controls
i no es registra el temps, el sistema de cronometratge aplica la sanció de forma
automàtica.

SISTEMA DE CRONOMETRATGE
• El sistema de cronometratge fet servir per l’edició 2017 serà l’anomenat SPORT
IDENT.
• El seu procediment és molt senzill i traspassa TOTA LA RESPONSABILITAT AL
CORREDOR ALHORA DE VALIDAR UN CONTROL DE PAS.
• Cada corredor se li entregarà, prèvia fiança de 20€ (bitllet de 20€ com a única
opció), el xip i una polsera. La fiança es retorna a meta un cop es retorna el xip
en bon estat.
• El xip s’ha de col·locar segons la imatge:

•

A cada Control de Pas (CP) s’ha de parar i introduir el xip dins el forat que té la
base. El fet de para estar justificat ja que si es per validar un CP STOP CRONO,
implica una reducció de la velocitat per seguretat. I si és per validar un CP
START CRONO és quan el corredor esta preparat per tornar a ser cronometrat.
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•

•

Un cop arribats a meta, s’ha d’anar directament a descarregar la informació del
xip i retornar-lo per tal de sortir a la classificació i recuperar l’import de la
fiança.
Abans de la sortida s’ha de passar el control de sortida a on us mostrarem com
es valida un control.

