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REGLAMENT
1- ORGANITZACIÓ
Aquesta activitat de Gravel està organitzada per DUAL GRUPS CLUB ESPORTIU (HUNTING DOGS
GRAVEL COSTA BRAVA) amb el CIF G42789370, i domicili a c/ Industria 150, 08025 Barcelona 08025 BARCELONA (ESPAÑA).
Registres públics en els que apareix l’entitat:
• Inscrita a la Federació Catalana de Ciclisme.
• Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya número 9015-2127506/2020.
2- DATA
La prova està prevista per als dies 19 i 20 de juny de 2021.
3- CARÀCTER DE LA PROVA
Es tracta d'un esdeveniment NO competitiu. No és ni una carrera ni una marxa cicloturista. No
hi haurà ni cronometratge ni classificació.
L'organització proposa uns recorreguts perquè siguin una experiència de descobriment de l´Alt i
Baix Empordà.
4- TIPUS DE BICICLETA
Està permès participar amb qualsevol mena de bicicleta.
Les bicicletes elèctriques estan permeses.
5- FORMAT DE PARTICIPACIÓ
La inscripció podrà ser per parelles, trios o quartets.
Els components de cada equip (2, 3 o 4 participants) obligatòriament han d'anar sempre junts
donis de la sortida fins a l'arribada.
A cada equip se li assignarà una hora de sortida.
No hi ha temps màxim per a acabar el recorregut, encara que l'organització ha previst un ritme
mínim de pedaleig de 15km/h en moviment.

6- RECORREGUTS
Els recorreguts no estaran senyalitzats de cap manera.
Els participants hauran de seguir obligatòriament el Track.
El Track es farà públic i estarà disponible en la web la setmana prèvia a la prova.
Serà obligatori que com a mínim un dels participants de cada equip, disposi d'un dispositiu per
a poder seguir el Track.
L'organització proposa els següents recorreguts a triar:
- Dissabte
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o Aiguamolls / 47km / 35m +
o Cap de Creus / 99km / 989m +
o Ballena Family Gravel / 7’5km / 20m +
- Diumenge
o Empúries / 45km / 121m +
o Medes / 77km / 327m +

7- INSCRIPCIÓ
La inscripció es podrà realitzar a través de la web (fins una setmana abans de la mateixa) o
presencialment, durant el cap de setmana de la prova.
Els horaris de la inscripció presencial seran els següents:
- Inscripció al Ballena Family Gravel
o Divendres / de 16h a 21h
o Dissabte / de 15h a 16h
- Inscripció a la resta de proves
o Divendres / de 16h a 21h
o Dissabte i diumenge / de 7h a 9h
Només es podrà realitzar la inscripció a una prova el dissabte i a una el diumenge, havent de
triar entre un dels dos recorreguts proposats per l'organització per a cada dia.
Cada participant podrà decidir si solament vol participar en una prova del dissabte, en una el
diumenge o en una el dissabte i una el diumenge.
En el moment de la inscripció, haureu d'assignar un nom al vostre equip i inscriure als diferents
integrants d'aquest (2, 3 o 4 persones).
És possible participar de les proves Hunting Dogs del dissabte i per la tarda també participar a la
prova Ballena Family Gravel. Es poden fer les dues proves.
L'edat mínima per a poder participar en el Ballena Family Gravel és de 5 anys (sempre
acompanyat per un adult).
L'edat mínima per a poder participar en la resta de proves és de 15 anys (amb autorització dels
pares o tutors legals).
La inscripció a les proves Hunting Dogs inclou:
- Bossa del participant
- Gorra Hunting Dogs
- Escut brodat Hunting Dogs
- Tassa metàl·lica Vaude
- Productes dels nostres patrocinadors
- Polsera identificativa
- Sistema de seguiment via GPS per equip
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- Avituallaments en els recorreguts
- Avituallament final
- Track dels recorreguts
- Dutxes, Lavabos i WC
- Ús de zona de rentada de bicicletes
- Assegurances d'Accident i Responsabilitat Civil
- Assistència mèdica
- Accés gratuït al pàrquing
La inscripció a la prova Ballena Family Gravel inclou:
- Diploma de participació
- Polsera identificativa
- Avituallament final
- Dutxes, Lavabos i WC
- Ús de zona de rentada de bicicletes
- Assegurances d'Accident i Responsabilitat Civil
- Assistència mèdica
- Accés gratuït al pàrquing
8- PREU D’INSCRIPCIÓ
Inscripcions anticipades (per la web). Fins a una setmana abans del dia de la prova.
5€ - Ballena Family Gravel
35€ - Aiguamolls
35€ - Empúries
45€ - Cap de Creus
45€ - Medes
65€ - Aiguamolls + Empúries
70€ - Cap de Creus + Empúries
70€ - Aiguamolls + Medes
80€ - Cap de Creus + Medes
Si realitzes la inscripció anticipada a dues proves; una el dissabte i una altra el diumenge, tindràs
descomptes
Les inscripcions presencials el dia de la prova (el matí del dissabte o del diumenge) tindran un
increment de 10€, excepte la prova Ballena Family Gravel que el tindrà de 5€.
Els preus de totes les proves són per persona.
En cas de no estar Federat per la Federació Catalana de Ciclisme (en qualsevol de les seves
modalitats), en el moment de la inscripció s'haurà d'abonar la quantitat de 5€/dia, en concepte
d'Assegurança d'Accident de dia.
En la prova Ballena Family Gravel, l’assegurança d’accident de dia està inclosa en el preu de la
inscripció.
9- RECOLLIDA DE LA BOSSA DEL PARTICIPANT
L'horari de recollida de la bossa del participant serà el següent:
- Divendres / de 16h a 21h
- Dissabte i diumenge / de 7h a 9h
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10- HORARIS DE LES SORTIDES
Amb l'objectiu d'evitar qualsevol mena d'aglomeració en el moment de la sortida, tots els equips
tindran la seva hora de sortida.
La sortida del Ballena Family Gravel es donarà el dissabte entre les 16h i les 17h.
Per a la resta de recorreguts, els horaris de sortida del dissabte i diumenge, seran entre les 8h i
les 9:30h.
S'informarà prèviament els participants de l'horari de la seva sortida.
11- ASSISTÈNCIA MECÀNICA
Puntualment i voluntàriament prestarem un servei mínim de suport tècnic i fins i tot trasllats
fins al punt d'arribada si fos necessari.
Cada participant té l'obligació de portar amb ell tot el material, recanvis i eines necessàries per
a solucionar qualsevol avaria mecànica.
12- SEGURETAT VIÀRIA
Els participants estan obligats a respectar en tot moment la Llei de Seguretat Viària i el
Reglament General de Circulació vigent, així com qualsevol altra normativa vigent al llarg del
recorregut previst per l'organització.
No es té en cap moment cap mena de prioritat especial respecte a altres usuaris de les vies de
l'itinerari. Per aquest mateix motiu, les autoritats competents en la matèria podran intervenir i
actuar lliurement al seu criteri i discreció.
La prova discorre majoritàriament per pistes forestals i carreteres asfaltades, però en alguns
moments passarem per poblacions i travessarem carreteres, on haurem d'extremar les
precaucions i complir rigorosament amb les normes de circulació.
L'organitzador de l'esdeveniment no podrà ser considerat responsable dels accidents que
podrien sobrevenir en el transcurs del Hunting Dogs.
En el cas que algun participant sigui vist per un membre de l'organització no respectant alguna
de les normes incloses en la Llei de Seguretat Viària i en el Reglament General de Circulació,
aquest perdrà automàticament la seva condició de participant.
13- EL PARTICIPANT
El participant autoritza els serveis sanitaris al fet que li practiquin qualsevol actuació que pogués
necessitar, estant o no en condicions de sol·licitar-la; davant el seu requeriment, es compromet
a abandonar la prova en la qual participa si ells ho estimen necessari per a la seva salut.
L'organització tindrà la potestat de retirar de la participació o detenir temporalment, sota el seu
criteri, a aquells participants la condició dels quals pugui suposar un risc per a la seva salut o per
a la dels altres.
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Qualsevol participant està obligat a prestar auxili a aquells altres participants que puguin
requerir socors derivat d'una situació delicada de qualsevol naturalesa o accident.

14- EQUIPAMENT
El material de seguretat obligatori per a poder participar de les proves Hunting Dogs serà el
següent:
- Casc
- Beguda, bidó de 750cc
- Dispositiu electrònic capaç de seguir un Track (format GPX), mínim un per equip
- Telèfon mòbil (carregat), mínim un per equip
- Número de telèfon de l'organitzador, facilitat per l'organització
- Dispositiu de seguiment GPS, un per equip facilitat per l'organització
- DNI
Material recomanat per l'organització:
- Ulleres
- Guants
- Multieina
- Cambra
- Bomba d'aire
- Carregador extra de bateria per a GPS o mòbils
- Diners / Targeta de crèdit
- Aliments (fruita, barretes, gels..)
15- AVITUALLAMENTS
Tots els recorreguts tindran un punt intermedi d'avituallament sòlid i líquid.
En l'arribada hi haurà un altre avituallament final.
16- ABANDONAMENTS
Qualsevol participant que abandoni en el transcurs de la prova haurà de comunicar-l'hi a algun
responsable de l'organització o trucar al telèfon 638810009.
Quan un equip a causa d'abandó del seu o els seus components es quedi amb un únic
participant, es veurà obligat a abandonar.
S'aconsella prendre la sortida amb la bicicleta totalment revisada i amb tots els seus
components en perfecte estat d'ús i manteniment.
17- MEDI AMBIENT
Els recorreguts Hunting Dogs es desenvolupen en la seva major part per paratges protegits
d'excepcional bellesa natural, per la qual cosa serà obligació de tots preservar l'entorn evitant
llançar desaprofitaments fora de les àrees de control o llocs previst per a això.
No complir amb aquesta norma bàsica suposa l'expulsió de la prova.
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18- ASSEGURANCES D’ACCIDENT I DE RESPONSABILITAT CIVIL
Tots els inscrits en la prova estaran coberts durant la seva participació i dins del recorregut
establert per l'organització, amb una Assegurança d'Accident a través de la Federació Catalana
de Ciclisme.
La prova disposa d'una Assegurança de Responsabilitat Civil gestionat a través de
la Federació Catalana de Ciclisme.
19- ACCIDENTS I PÈRDUES
L'organització no es fa responsable de cap accident del qual pogués ser causa o víctima el
participant provocat per una acció temerària o irresponsable per part seva, com tampoc es fa
solidari de les despeses ni dels deutes que poguessin contreure els participants durant el
transcurs, ni dels extraviaments o avaries que poguessin sofrir les bicicletes o un altre
equipament dels participants.
El participant eximeix a l'organització de responsabilitat per la pèrdua o deterioració de
qualsevol objecte personal i per qualsevol circumstància.

20- CÀMPING LA BALLENA ALEGRE / ALLOTJAMENT
El Càmping La Ballena Alegre és l'allotjament oficial de la prova.
Avantatges d'allotjar-te en el Càmping La Ballena Alegre:
- Viure amb la família i els teus el Festival de Gravel amb les màximes comoditats
- Possibilitat de contractar allotjament només per al cap de setmana de l'esdeveniment
- Possibilitat d'allotjar-te en bungalou o parcel·la en funció de les teves preferències
- La practicitat de no haver de desplaçar-se durant el cap de setmana
- Accés gratuït al Càmping per a tots els inscrits a les proves
- Possibilitat d'utilització de les instal·lacions i serveis comuns del Càmping
- Rebre un welcome pack de benvinguda per a tots els bungalous i parcel·les contractades
- Aparcament del cotxe en la mateixa parcel·la o bungalow
- Possibilitat de triar l'allotjament que millor encaixi a les teves necessitats
Entrada puntual: Els acompanyants no inscrits a cap prova hauran de pagar una entrada de 12€
si tenen entre 3-10 anys i de 20 la resta.
Aquesta entrada puntual dóna dret a utilitzar els serveis i zones comunes del Càmping.
Condicionat a les mesures COVID-19 del Càmping en el moment de la prova.

21- RESERVA DEL DRET A MODIFICAR
Si per condicions meteorològiques adverses o altres causes alienes a l'organització, aquesta es
veiés obligada a modificar el recorregut o suspendre la prova, l'organitzador només tindrà
l'obligació d'informar, tan aviat com sigui possible als participants.
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Enfront d'aquestes circumstàncies, l'organitzador en cap cas es veurà obligat a retornar l'import
de la inscripció als participants.
22- DRETS D’IMATGE
L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza
l'organització a l'enregistrament total o parcial de la seva participació en aquesta, presta el seu
consentiment perquè pugui ser utilitzada la seva imatge en la promoció i difusió de la prova, de
totes les formes i mitjans possibles (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans
de comunicació, etc.), i cedeix tots els drets relatius a l'explotació comercial i publicitària que
l'organització consideri oportú executar, sense dret per la seva part a rebre cap compensació
econòmica.
22- ACCEPTACIÓ
El fet d’inscriure’s a la 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 per motiu de la
seva participació en la prova.
El ciclista participa sota la seva responsabilitat i sobre ell recau la decisió de prendre la sortida i
realitzar aquesta activitat, i és l'únic responsable del seu comportament i de les conseqüències
que se’n derivin, fins i tot enfront de tercers. Per tant, allibera explícitament l'organitzador de
qualsevol accident i eventualitat que es pugui derivar de la seva participació.
El participant pot exercir els seus drets en matèria de protecció de dades personals accedint a
la Política de Privacitat d’aquesta web.

