REGLAMENT CICLOTEAMS
1. El Club Atlètic Runcaf Barcelona, amb el suport de l’Ajuntament de Bescanó, la
Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, organitzen la primera edició de la
CicloTeams. Una marxa ciclista no competitiva que es disputarà el pròxim 22
d’octubre, amb sortida a les 8.30h des del Poliesportiu Municipal de Bescanó.
2. La CicloTeams és una prova cicloesportiva, regulada en el Reglament de Ciclisme
per a Tots de la Real Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC), en el marc d'una
especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat
esportiva, d'oci i turístic o cultural. La marxa estarà 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.
Aquesta prova és en trànsit obert o semi tancat en sentit de la circulació pel que els
participants accepten la normativa de circulació vigent.
INSCRIPCIÓ
3. Per realitzar la inscripció es por fer a través de la web: www.bikendfestival.com. Per
a que aquesta sigui vàlida, s’han d’omplir totes les dades que es sol·liciten i pagar els
drets d’inscripció.
4. El número màxim de participants serà 1.500. Les inscripcions s’obriran el 27 de
juny.
5. El cost de la inscripció serà de 39€ fins el 7 d’agost o 500 places, 44€ fins al 11 de
setembre o 1000 places i 49€ fins el dia de la proba o exhaurir les inscripcions. Els
participants que s’apuntin per parelles tindran 1€ de descompte per participants,
2€ de descompte en el cas d’apuntar-se en grup de 3 i 3€ pels grup de 4 persones.
6. La inscripció inclou:
- Dorsal i placa BBF
- Maillot TACTIC personalitzat BBF (opcional)
- Track del recorregut que escullis
- Cronometratge (prova puntuable per: Circuit Català de Gran Fons i Xallenge
Catalana de Mitja Distància)
- Avituallaments sòlids i líquids durant la marxa
- Avituallament final sorpresa
- Bossa del corredor amb diferents obsequis
- Vehicle escombra
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- Asistencia mecànica
- Fotografies oficials
- Assegurança
- Serveis mèdics
- Servei de fisioteràpia
- Zona de rentat de bicis
- Dutxes i WC
- Zona camper i aparcament gratuïts
- Zona chill out + Bar + Animació
- Algunes sorpreses més que us anirem anunciant a mesura que s'acosti la data
7. En el qualsevol cas de desqualificació o abandonament de la marxa, la quota no serà
retornada, ni total ni parcialment.
8. No es retornarà l'import d'inscripció en cap cas.
9. Només es considera una inscripció vàlida quan s'han abonat els drets d'inscripció.
No existeix la possibilitat de preinscripció i pagament en recollir el dorsal. El
pagament només es pot realitzar per Internet amb targeta de crèdit o paypal, a
través de la passarel·la de pagament segura proposada per l'organització en la
pàgina web oficial www.bikendfestival.com i en els terminis de temps indicats per
l'organització.
PARTICIPANTS
10. Tots els participants han de tenir com a mínim 18 anys.
11. Per participar els participants han d’estar coberts amb assegurança d’accidents
d’alguna de les següents maneres:
- Llicència temporal. Es pot tramitar al moment de la inscripció.
- Llicència de ciclisme de competició UCI emesa per alguna Federació de Ciclisme i
valida per l’any 2022.
- Llicència de Cicloturisme emesa per la Federació Catalana de Ciclisme i vàlida per
l’any 2022.
12. La participació en la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants.
En aquest sentit, el participant acredita disposar d'un certificat mèdic vigent per al
dia de la marxa.
13. L'organització no es fa responsable de cap accident del qual pogués ser causa o
víctima el participant, que haurà d'estar cobert la corresponent llicència federativa
o assegurança d'accidents contractat 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 extraviaments o avaries que poguessin patir les
bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix a
l'organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deterioració d'objectes
personals per qualsevol circumstància.
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DORSALS
14. L’entrega de dorsals tindrà lloc al Poliesportiu Municipal de Bescanó els següents
dies i horaris:
- Divendres 21 d’octubre de les 17h a les 21h
- Dissabte 22 d’octubre de les 6.30h a les 8.15h
15. Per a la recollida del dorsal serà imprescindible la identificació del participants. Es
sol·licitarà un document identificatiu (DNI, passaport o carnet de conduir). Per
recollir un dorsal d’una tercera persona es podrà dur una fotografia del document
identificatiu original.
16. Tots els participants hauran de portar la placa de la bicicleta de forma visible. No
portar la placa degudament col·locada pot ser motiu de desqualificació per part de
l’organització. Ha de portar-se a la part davantera de la bicicleta sense ser doblegada
o tallada.
17. El dorsal i xip son personals i intransferibles.
SORTIDA I RECORREGUT
18. La sortida es realitzarà a les 8.30h del 22 d’octubre de 2022. Els participants
s’agruparan en diferents calaixos.
- Box 1. Convidats
- Box 2. Federats
- Box 3. Llicència de dia
La CicloTeams té dos recorreguts. El curt son 90km amb 1.700m de desnivell
positiu, mentre que el llarg té 125km i 2.600m de desnivell positiu. Les dues
distàncies son puntuables pel Circuit Català de Gran Fons (125km) i Xallenge
Catalana de Mitja Distància (90km).
19. Des de Bescanó la marxa surt cap a Estanyol, baixa a N-141e per pujar cap a Les
Serres per Bonmatí, desprès de Creuar Sant Martí i Sant Esteve de Llémena torna
cap a la C-63 i recorre aquesta carretera fins Amer, un cop allà puja a l’Embassament
de Susqueda i descendeix cap a Osor. En Aquest punt divideixen les dues distancies.
Mentre la curta torna cap a Anglès i Bescanó, la llarga fa una pujada més cap a Sant
Hilari Sacalm, la tornada es per la GI-551 (paral·lela de l’eix C-25). Des de Santa
Coloma de Farners, pugem a Brunyola i torner a Bescanó pel Volcà de la Crosa i
Estanyol.
20. L’organització es reserva el dret a modificar el recorregut si fos oportú. Així com si
el dia de la proba concerneix algun motiu de força major.
21. L’organització podrà acordar la suspensió de la proba de manera temporal o
definitiva si hi ha circumstancies alienes a la voluntat i control de la organització.
En aquest cas els participants no tindran dret al retorn del cost de la inscripció, però
tindran plaça per la següent edició.
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