
REGULAMENTO 
“V RUTA BTTEIROS COVA DA SERPE GUITIRIZ” 

 

Artg.1: O “Clube Btteiros Cova da Serpe”,coa debida autorización da 
Federación Galega de Ciclismo, e dacordo co Regulamento Xeral de 
Cicloturismo, organiza a “V Ruta Btteiros Cova da Serpe Guitiriz” o 
Sábado día 07 de setembro de 2019, con saída e chegada na Plaza Do 
Campo da Feira de Guitiriz (Lugo). A saída darase as 09:00 horas. 

Artg.2:  A ruta encádrase como proba de Cicloturismo-BTT sendo un exercicio 
físico con fines de ocio, turístico ou cultural, excluíndo expresamente a 
competición. 

Artg.3: Está aberta a todo ciclista maior de 15 anos en posesión da licenza 
válida da Real Federación Española de Ciclismo. 

Artg.4: A Cota de inscripción para a V Ruta Btteiros Cova da Serpe será de 12 
€ para ciclistas federados. 

Artg. 5: Quen non tivese licenza, deberá obter obrigatoriamente un permiso 
temporal que inclúe un seguro concedido pola Federación ó realizar a 
inscrición, tendo un custo adicional de 10 €; en total 22 €. O xantar terá 
un custo adicional de 14 € e un límite de 250 persoas. 

Artg.6: A participación na proba está baixo a responsabilidade e propio risco 
dos mesmos participantes. 

Artg.7: As inscripcións abriranse o día 15 de Xullo de 2019 e pecharanse o día 
31 de Agosto de 2019 ou cando o Clube Btteiros Cova da Serpe o 
estime oportuno en función do número máximo de inscritos (250 
inscritos). 

Artg.8: A inscripción e posterior pago só se pode facer por internet con tarxeta 
de crédito a través da web (www.championchipnorte.com) 

Artg.9: Só se aceptarán inscripcións con pago confirmado, é dicir, non existe 
posibilidade de preinscripción. 

Artg.10: As inscripcións consideraranse definitivas polo que, unha vez 
rematado o prazo de inscripción e no caso de non poder participar non 
se realizará a devolución do importe da mesma. 

Artg.11: O día da proba deberase presentar a licenza no caso de deportistas 
federados ou o DNI no resto de casos. 

Artg.12: Será obrigatorio o uso de casco protector. 

Artg.13: Só serán considerados participantes da “V Ruta Btteiros Cova da 
Serpe de Guitiriz” aqueles que realizasen debidamente as inscripcións e 
leven visible o distintivo entregado pola organización; quen non cumpra 



este punto será excluído do percorrido polos membros da Organización 
ou forzas da orde. Haberá controis en distintos puntos da ruta. 

Artg.14: A ruta estará debidamente sinalizada, agás para os da ruta extrema, 
que será só por GPS; no caso de empregar pinturas estas serán 
biodegradables e respetuosas co medio ambiente. O tráfico non estará 
cortado, polo que cada usuario respetará as normas de circulación 
viaria. 

Artg.15: Estableceranse distintos puntos de control con horas de paso límite; 
unha vez superadas será obrigatorio seguir polos camiños alternativos 
máis curtos que o principal ou escapadas. Todos aqueles participantes 
que non respeten o anterior consideraranse excluídos da proba, 
pasando a ser considerados como usuario normal das vías públicas. 

Artg.16: A organización disporá durante o transcurso da marcha dos servizos 
de Asistencia Sanitaria, Ambulancia e Protección Civil. 

Artg.17: Disporase de tres avituallamentos líquidos e sólidos dentro do 
percorrido da marcha. 

Artg.18: Haberá a disposición dos participantes un servizo de duchas e lavado 
de bicicletas ó rematar a proba. 

Artg.19: Cada participante será responsable dos seus actos tanto dentro como 
fóra da Marcha, excluíndo á Organización das responsabilidades ás que 
houbera lugar, incluíndo posibles accidentes e as súas consecuencias 
tanto para bens como para persoas, debendo cumprir escrupulosamente 
as disposicións da Lei de Seguridade Vial e o seu Regulamento xa que a 
circulación de vehículos e persoas non estará cortada, extremando a 
precaución en cruces con estradas e zonas habitadas. 

Artg.20: A Organización non asumirá ningunha responsabilidade si o evento se 
suspende ou apraza por causas de forzas maior. 

Artg.21: Cada participante, ó inscribirse na marcha, recoñece ter lido e 
aceptado a totalidade do presente Regulamento en tódolos seus termos 
asumindo o risco inherente da participación nunha proba aberta ó tráfico 
comprometéndose a seguir as instrucións dos Organizadores para o bo 
desenvolvemento da mesma e, renunciando a todos os dereitos contra a 
Organización. 

Artg.22: O Clube Btteiros Cova da Serpe garante o pleno cumprimento da 
normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, e así, de acordo 
coa Lei Orgánica 15/1999, o inscrito queda informado e presta o seu 
consentimento para a incorporación dos seus datos ós ficheiros 
existentes no Clube Btteiros Cova da Serpe e ó tratamento dos mesmos 
para a súa utilización en relación con xestión administrativas ou 
comerciais. O inscrito pode exercer o seu dereito mediante escrito 
dirixido ó Clube Btteiros Cova da Serpe ó acceso, rectificación ou 
cancelación dos mesmos.  


