1.

PRESENTACIÓ

La Volta Matadepera Bike-ocasion és una marxa ciclista en modalitat de muntanya, no competitiva, que tindrà lloc
el pròxim 13 de desembre de 2020.
La prova sortirà des del Pavelló Municipal de Matadepera, i farà un recorregut circular d’aproximadament 45
kilòmetres, passant per carrers, camins i corriols de Matadepera, Castellar del Vallès, i del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt.
Pavelló Municipal de Matadepera (1 d’octubre)
Carrer Enric Genescà, 10
08230 Matadepera (Barcelona)
Coordenades GPS 41.604341, 2.023188
Les dades de contacte de l’organitzador són:
Jölssen Events
Transversal, 226
08225 Terrassa
Mail: info@voltamatadepera.com
2. MODALITATS
La Volta té dues modalitats de participació:
Modalitat
45 kms.
20 kms.

Desnivell
1.293m.
438m.

Data
13 desembre 2020
13 desembre 2020

La participació és oberta amb bicicleta de muntanya BTT, i BTT elèctriques.
3. INSCRIPCIÓ
Qualsevol persona interessada en participar a La Volta pot realitzar la seva inscripció a través de la pàgina web
oficial www.voltamatadepera.com i Rock The Sport. La inscripció és personal i instransferible, i suposa l’acceptació
de tots els articles presents en aquest reglament, així com les condicions de compra.
El número màxim d’inscripcions admeses és de 500.
El preu d’inscripció per a cada participant és de 35€. El preu inclou IVA, però no inclou les despeses de gestió.

La inscripció inclou:
- Participació a la marxa LA VOLTA MATADEPERA BIKE-OCASION 2020
- Maillot Gobik CX Superlight V3 edició limitada de La Volta
- Dorsal numerat
- Bidó d’aigua (cortesia de Bike-ocasion)
- Avituallaments líquids i sòlids durant el recorregut
- Avituallament a l’arribada
- Assistència mèdica
- Assistència mecànica
- Productes de nutrició esportiva
- Servei de fisioteràpia
- Regals i sorteigs
4. PARTICIPANTS
La participació a LA VOLTA MATADEPERA BIKE-OCASION està oberta a esportistes de mínim 16 anys.
L’utilització del casc és obligatori durant tot el recorregut.
Cada esportista participa a la marxa sota la seva responsabilitat, i declara estar en condicions físiques òptimes, així
com tenir el domini tècnic suficient per superar-la.
L’organització aconsella als participants que passin un reconeixement mèdic previ, per detecar i descartar qualsevol
anomalía incompatible amb la pràctica del ciclisme. La participació de 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.
L’organització disposarà d’una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil segons la legislació vigent. A més, tots
els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurança d’accidents contractada per l’organització.
La organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, fora del que
cobreixi la pòlissa d'assegurança contractada per que haurà d’estar cobert per la corresponent assegurança
d’accidents pròpia, o assegurança d’accidents contractada per la organització. La organització tampoc es fa solidària
de les despeses ni deutes que poguessin contraure els participants durant la prova, ni pèrdues o averies que
poguéssin patir les bicicletes o qualsevol altre equipament dels participants. El participant eximeix a la organització
de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.

5. MAILLOT, PULSERA I DORSAL
La organització facilitarà el següent material obligatori per a tots els participants.
Un maillot Gobik CX Superlight V3 edició limitada LA VOLTA, que el participant haurà de portar posat
obligatoriament durant la prova.
La organització no es podrà comprometre a oferir la talla de maillot estrictament sol.licitada per al participants que
s’inscriguin a partir del dia 1 d’octubre 2020.
Un dorsal, que s’haurà de col.locar a la part frontal de la bicicleta.
Una pulsera, que se li posarà al recollir el material, i haurà de portar posada durant tota la prova.
Sense el maillot, la pulsera o el dorsal no serà possible accedir als calaixos de sortida. Tampoc serà possible se atès
pels mecanics als punts d’assistència, ni pels voluntaris als punts d’avituallament.
Tot el material s’entregarà a través del welcome pack, en els següents punts i horaris:
Dilluns 7 de desembre a divendres 11 de desembre
10.00 - 18.00 Bike-ocasion Terrassa (Ctra. Castellar, 540 08222 Terrassa)
Dissabte 12 de desembre
10.00 - 18.00 Pavelló Municipal de Matadepera (Carrer Enric Genescà, 10 08230 Matadepera)
Diumenge 13 de desembre
07.00 - 08.00 Pavelló Municipal de Matadepera (Carrer Enric Genescà, 10 08230 Matadepera)
Per a la recollida del welcome pack, serà imprescindible la identificació per part del participant. Serà obligatòria la
presentació del DNI (carnet de conduir o passaport). Per a recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari
presentar una fotocopia del document d’identificació, així com una autorització de recollida signada per l’interessat.
6. ANULACIONS I DEVOLUCIONS
Davant d’inclemències meteorològiques extraordinàries o causes de força major no imputables a la organització i
que impossibiliten la celebració de la marxa cicloturista, la organització no assumirà cap responsabilitat i no
realitzarà cap devolució de l’import de l’inscripció. En aquest cas, s’inclou com a força major les conseqüències
derivades de la situació causada pel COVID-19.
La inscripció a La Volta Matadepera Bike-ocasion contempla la devolució de l’import únicament en els següents
casos:
· Tindràn dret a la devolució íntegra de l’import de l’inscripció únicament aquelles persones que haguin adquirit la
garantia de cancelació a través del formulari d’inscripció. La garantia de cancelació té una despesa extra de 5€, que
no es retornaran en cas de cancelació.
· La garantia de cancelació dóna dret a la devolució del 100% de l’import de la inscripció (no inclou les despeses de
gestió) i és vàlid per a baixes comunicades fins el dia 19 d’octubre. A partir d’aquesta data, la garantia de cancelació
perdrà el seu efecte.
El participant que es doni de baixa no rebrà el maillot, que és exclusiu per a participants.

Els últims 20 dies abans de la prova no hi haurà devolució de l’import de l’inscripció per a cap cas, inclòs lesions,
accidents, viatges, canvis de torn laboral, etc.
7.

PROCEDIMENT DE SORTIDA

La sortida es realitzarà amb els següents horaris:
9.00 - 9.15
9.15 - 9.30

La Volta Matadepera Bike-ocasion 45 kms.
La Volta Matadepera Bike-ocasion 20 kms.

8. AVITUALLAMENTS I ZONES D’ASSISTÈNCIA
La prova comptarà amb dos punts d’avituallament (líquis i sòlid) durant el recorregut de 45 kms. (en el cas dels 20
kms., hi haurà un punt d’avituallament).
L’ubicació dels avituallaments es detallarà el dia 7 de desembre.
El personal dels punts d’avituallament només permetrà l’accés als productes als ciclistes que portin el maillot i
pulsera identificativa.
9. ASSISTÈNCIA MÈDICA I MECÀNICA
L’organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova, d’assistència mèdica.
És obligatori portar un telèfon mòbil carregat durant la prova.
La organització oferirà assistència mecànica als dos avituallaments de la prova. Només es tindràn en compte les
reparacions que es puguin solucionar en ruta, excepte punxades. Tots els participants han de portar els seus
recanvis i ser autosuficients.
Els serveis d’assistència mecànica no atendran a cap ciclista que no estigui correctament inscrit a la marxa.
10. RECORREGUT I DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
La Volta Matadepera Bike-ocasion és una marxa no competitiva. Això s’haurà de tenir en compte a l’hora de
transitar pels diferents camins, pistes, zones urbanes, rotondes,… S’haurà de circular respectant les normes de
circulació. En alguns punts de la prova, especialment en aquells trams urbans, la prova estarà oberta al trànsit.
Aquest fet exclou a l’organització de la prova de les responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la
participació a la prova.
L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes al recorregut, quan concorri algun motiu de
força major, o una altra circumtància sobrevinguda i fora de control de la seva voluntat, sense que per això els
participants tinguin dret a sol.licitar cap classe de reemborsament o reducció dels drets d’inscripció.

L’organització podrà acordar la suspenció de la prova, sigui amb caràcter temporal o definitiu, quan concorrin
circumstàncies alienes a la voluntat i control de l’organització o mesures governatives que afectin a la seguretat en
general o a la llibertat de deambulació de les persones. En cas de suspensió definitiva, els participants no tindran
dret al reemborsament dels drets d’inscripció, però tindran preferència a l’adjudicació de places de la següent
edició.
L’organització posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat en els
llocs que cregui adequats i li sigui possible. S’entén que és una ajuda merament informativa i no una condició
obligatòria. Per tant, el participant a la prova accepta que és responsabilitat únicament seva complir les normes de
circulació, vetllant per la seva pròpia seguretat i la de la resta de participants i usuaris dels espais del recorregut.
L’organització recomana descarregar el track de la prova.
11. CRONOMETRATGE I TEMPS DE TALL
La Volta Matadepera Bike-ocasion és una marxa no competitiva, que té l’objectiu de disfrutar d’una jornada de
ciclisme per l’entorn privilegiat de Matadepera i Sant Llorenç del Munt. No és una competició, i per tant
l’organització no entregarà cap dispositiu tipus xip.
A la zona d’arribada es prendrà el temps. Els temps oficials es penjaran a la web www.voltamatadepera.com als
pocs dies de finalitzar la prova.
L’hora de tancament de la zona d’arribada serà les 14.00. A partir d’aquesta hora, un vehicle de l’organització tancarà
el recorregut, assistint a aquells participants que no hagin finalitzat la prova.
12. CIVISME I RESPECTE
La Volta Matadepera Bike-ocasion és una activitat d’oci que es desenvolupa en un entorn d’interès natural i el seu
impacte és una responsabilitat de tots els participants i organitzadors de proves esportives. Es prega a tots els
participants no llançar restes de brossa al llarg del recorregut, se respectuosos amb l’entorn i no deixar enrere cap
recanvi, etc.
Els participants es comprometen a ser respectuosos amb el personal implicat a la organització de l’esdeveniment,
així com amb el resta de participants, públic, veïns, etc. Aquest compromís és extensible a tractar el material
esportiu propi i aliè amb respecte, i a portar durant tota la prova el casc regalmentari i homologat.
Per a contribuir a reduïr al mínim l’impacte ambiental de la prova, els participants faran servir els contenidors situats
als avituallaments i punts estratègics per a tirar envasos, envoltoris o restes de menjar.
13. CONSIDERACIONS
Tots els participants cedeixen els seus drets d’imatge a l’organització, podent utilitzar qualsevol fotografía o vídeo
on hi apareguin.
Si és necessari i sota circumstàncies greus, l’organització es reserva el dret, sense previ avís i amb la finalitat de
garantir el correcte desenvolupament i la seguretat de la prova (participants, voluntaris, personal, etc.) d’enrederir
l’hora de sortida, modificar l’horari, i/o modificar o cancel·lar la prova.

L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament sense avís ni consentiment previ.
Jolssen Events garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així,
d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i cedeix el seu consentiment a la incorporació de
les seves dades als fitxers automatitzats existents en l’empresa i al tractament dels mateixos per a la seva utilització
en relació amb el desenvolupament de gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa.
La política de privacitat de Jolssen Events SCP assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a Jolssen Events SCP,
carrer Transversal, 226, 08225, Terrassa (Barcelona), sent responsables del fitxer Jolssen Events amb domicili a
aquest efecte en l'adreça abans indicada. El signant accepta que puguin ser cedits les seves dades exclusivament
per a activitats necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió i administració interna de Jolssen Events.
Així mateix, el signant accepta que Jolssen Events els remeti o dirigeixi informació sobre qualsevol productes,
gestions o serveis que comercialitzin. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en
la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que
disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

