
 
 

III TROFEU CICLISTA COMU D’ESCALDES-ENGORDANY    
GP JOAQUIM “PURITO”RODRIGUEZ   

31 D’AGOST 2019  
 
REGLAMENT:  
 
S’aplicarà la normativa de la Federacio Catalana de  Ciclisme, ja que aquesta prova es puntuable per a la Copa 
Catalunya Infantil 2019 
 
Participació  
 
Podran participar en aquesta cursa tots aquells corredors/es de les categories de: 
 
Pre-benjamines ( 5 i 6 ans ) 
Benjamins ( 7 i 8 ans ) 
Principiants ( 9 i 10 ans ) 
Alevins ( 11 i 12 ans ) 
Infantils (13 i 14 ans ) 
 
Obligatori amb Llicència federativa. 
 
Inscripcions  
 
Les inscripcions es faran exclusivament a la pagina web de la Federació Catalana de Ciclisme –      
inscripcions@ciclisme.cat 
 
Les inscripcions tanquen divendres 30 a les 14h.  
 
Preu inscripció 6€   
 
Dia de la cursa  
 
La cursa es celebrarà el dissabte 31 d’agost del 2019 a les 10h 
 
Horaris : 
 
08h45 a 09h45 Confirmació de l’inscripció  
 
09h55 Tall de cinta per les Autoritats del Comú d’Escaldes-Engordany i Joaquim “ Purito “ Rodriguez 
 
10h Sortida Pre-benjamins ( 5 i 6 anys ) 2 vueltas 
10h20 Sortida  Benjamins (7 i 8 anys )  4 vueltas 
11h Sortida Principiants ( 9 i 10 anys ) 6 vueltas 
11h30 Sortida Alevins ( 11 i 12 anys )  10 vueltas 
12h15 Sortida Infantils ( 12 i 14 anys ) 20 voltes 
 
13h30 Entrega de premis 
 
Vestuari  
És obligatori l’ús del casc, guants, mitjons i botes de ciclista. (Prebenjamins ,Benjamins i principiants, si volen, poden dur 
calçat esportiu) 
 
Al pòdium cal accedir-hi amb vestuari de ciclista, o bé polo del club. 
 
 
 
 



 
Premis  
 
Trofeos al 3 primers classificats  Pre-benjamins ( Masculi i Femeni ) 
Trofeos al 3 primers classificats  Benjamins ( Masculi i Femeni ) 
Trofeos al 3 primers classificats  Principiants ( Masculi i Femeni ) 
Trofeos al 3 primers classificats  Alevins ( Masculi i Femeni ) 
Trofeos al 3 primers classificats  Infantils ( Masculi i Femeni ) 
 
*Obsequi per tota la resta de classificats 
 
Es molt important que els corredors portin el desen volupament correcte per la seva categoria  
 
Pre-Benjami  46 x 16 Poden participar amb bicicleta de Carretera i muntanya  
Benjamins  46 x 16 Poden participar amb bicicleta de Carretera i muntanya  
Principiants  46 x 16 Poden participar amb bicicleta de Carretera i muntanya  
Alevins   46 x 16 Bicicleta e competició de Carretera 
Infantils  48 x 16 Bicicleta de competició de Carretera 
 
Reclamacions 
Només podran efectuar reclamacions davant els àrbitres els directors esportius de les escoles. 
 
Les reclamacions només es podran efectuar per errors de transcripció o de classificació. Serà responsabilitat dels equips 
que els familiars i acompanyants dels corredors/es es comportin correctament en vers la resta de participants, equips, 
organitzador, jurat tècnic, delegats federatius, etc. 
 
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 per l'organització. Tampoc es fa 
solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o 
avaries que poguessin patir les 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. 
 
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. 
 
Drets d'imatge. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors 
de La cursa 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 cursa 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. 
  
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-se de la seva participació a la cursa. 
 
L'organització no assumirà cap responsabilitat si l'esdeveniment se suspèn o ajorna per causes de força major. 
 
El participant autoritza el tractament i la cessió de les seves dades a l’entitat organitzadora i col·laboradores d'aquest 
esdeveniment a l'efecte de tramitar l’inscripció a la prova i gestionar tot el relacionat amb la participació en la cursa. Així 
mateix autoritza el tractament i la cessió de dades a les entitat organitzadora, patrocinadors i col·laboradors d'aquest 
esdeveniment, amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial, de manera que aquestes entitats puguin adreçar 
ofertes dels productes i serveis que comercialitzen per qualsevol mitjà, fins i tot per correu electrònic, sms o qualsevol 
altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. L'informem que podrà exercir davant d'aquesta / es entitat / s seus 
drets d'accés rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se a Sprint Club Andorra i en els 
seus fitxers de la resta d'entitats relacionades amb el Open d’Andorra, dirigint per escrit, acreditant la seva identitat , a l’ 
Sprint Club andorra, Av. Carlemany 65 local 14 núm., AD 700 Escaldes-Engordany o al email sprintclub@andorra.ad 

 
 


