
REGULAMENTO DA XII RUTA BTT DE OUTES

1. A XII Ruta de BTT de Outes terá a saída ás 09:00 da mañá do domingo 3 de novembro
de 2019, dende o pavillón municipal de Outes (entrada do campo de fútbol de Outes).

2. O percorrido será de aproximadamente 50 km ruta longa e 35 ruta curta. O paso polo desvío
da ruta larga cerrarase sobre as 11:30h segundo estime a organización, que avisará na saída.
Aquel participante que chegue a ese punto despois desa hora deberá coller obligatoriamente
o percorrido da ruta curta. A meta cerrarase ás 14:00h.

3. Na ruta só poderán participar os maiores de 16 anos. Os menores de 18 anos deberán cubrir
un permiso de asistencia asinado polo titor ou titora.

4. O limite de prazas este ano é de 400 participantes.

5. A  inscrición  realizarase  a  través  da  páxina  de  champion  chip  norte
https://champiochipnorte.com.

A inscrición ten un coste de  10 euros.  As inscricións quedarán cerradas o xoves 31 de
outubro  ás  22:00h no  caso  de  non  completarse  con  anterioridade  o  número  de  400
participantes.

6. A  recollida de dorsais será no interior  do pavillón dende as 08:00h ata  as 08:45.  Para
recoller o dorsal será necesario presentar o DNI.

7. Todo participante deberá levar  obligatoriamente e nun lugar visible o dorsal  da marcha.
Aquel  ciclista  que  non  leve  colocado  o  dorsal  de  maneira  visible  será  excluído  do
percorrido. O dorsal é persoal e intransferible.

8. É obrigatorio o uso de casco.

9. A organización disporá durante o desenvolvemento do evento de “coche escoba”, policía
local e protección civil, varios colaboradores que se desprazarán en bicis e motos, servizos
de vestiarios e duchas, así como auga corrente para aclarar as bicis ao rematar.

10. A organización  non  se  fai  responsable  de  extravíos  ou  avarías  que  puidesen  sufrir  as
bicicletas ou outro equipamento dos participantes. O participante exime á organización de
responsabilidade por perda ou deterioro de obxectos persoais por calquera circunstancia.

11. Queda prohibido ensuciar ou degradar o percorrido polo que transcorre a ruta.

12. Todo  aquel  que  a  organización  considere  que  presenta  unha  conduta  temeraria  será
automáticamente expulsado da proba.

13. A organización non asumirá ningunha responsabilidade se o evento se suspende ou apraza
por causas de forza maior.

14. Dereito á imaxe.  A aceptación do presente regulamento implica obrigatoriamente que o
participante autoriza aos organizadores da XII Ruta BTT de Outes a utilizar a súa imaxe
para a promoción e difusión de dito evento.

15. A organización resérvase o dereito de realizar as modificacións oportunas cando por algún
motivo o estime necesario. Así mesmo resérvase o dereito de admisión.

https://champiochipnorte.com/


Se por motivos especiais se tivese que suspender a proba, a organización poderá fixar unha
nova data para a realización do evento, quedando as inscricións validadas, polo que non se
devolverán os cartos.

16. O  mero  feito  de  inscribirse  na  proba  supón  a  aceptación  do  presente  regulamento  e  a
renuncia a todos os dereitos contra a organización; renunciando a toda acción legal que
poida derivarse da súa participación na proba


