
REGULAMENTO II BTT MONTE CASTELO 

Art. 1. – A Asociación de Veciños Tabeirón, a través da súa sección Tabeirón DeporGvo, ca debida autorización do 
Concello de Zas organiza a “II BTT MONTE CASTELO”, que se celebrará o día 14 de novembro de 2021. 

Art. 2. – Esta marcha ciclista de montaña está aberta para todos os ciclistas que teñan 15 anos ou os cumplan 
durante o ano 2021. 

Art. 3. – A marcha será de velocidade libre. A ruta estará sinalizada, sendo obrigatorio seguir o iGnerario ou o ritmo 
marcado pola organización. 

Art. 4. – Haberá dous puntos de avituallamento. É obrigatorio a conservación e o coidado do entorno, farase uso das 
bolsas e colectores dispostos para iso. 

Art. 5. – Será rigorosamente obrigatorio o uso do casco protector. O feito de non respetar este arGgo, suporá a 
exclusión da marcha. 

Art. 6. – A “II BTT MONTE CASTELO”, ten un recorrido de 55 quilómetros aproximadamente na ruta longa e 36 
quilómetros na ruta curta, a saída será as 09:00 horas na Carballeira de Baio, sendo o prezo da inscripción xeral de 
18€ minorada a 10€ para os socios de Tabeirón DeporGvo. As inscricións realizaranse a través da páxina web de 
ccnorte. No haberá inscripcións  no mesmo día da proba. 

Art. 7. – Todas as persoas parGcipantes deben aterse ós horarios e lugares de parGda indicados na información xeral, 
debendo presentarase 1 hora antes da saída da proba para recoller o dorsal. Días antes da proba comunicarase na 
páxina de Facebook de Tabeirón DeporGvo e/ou BTT Monte Castelo toda a información. 

Art. 8. – So serán consideradas personas parGcipantes aquelas que paguen a cota de inscrición e leven o dorsal 
visible, o cal será facilitado poa organización. 

Art. 9. – A organización reservase o dereito de modificar ou cambiar todo o relaGvo a regulamentos, avituallamentos, 
iGnerarios, etc, se por causas de forza maior se fose necesario. 

Art. 11. – A organización reservase o dereito de parGcipación de ata 400 ciclistas como máximo, respetándose o 
orden de inscrición. Consideraranse como inscritas, aquelas persoas que realizaran a inscrición na páxina da empresa 
cronometradora con todos os datos cubertos e que pagaran a tasa de inscrición. O peche da inscrición será  mércores 
10 de decembro as 23:59 horas, ou cando se chegue á cota de parGcipación. 

Art. 12. – A organización dispón de todos os seguros obrigatorios (responsabilidade civil e accidente deporGvo) que 
corresponden á organización de todo este Gpo de eventos deporGvos, sendo MAPFRE a posuídora do RC do evento (a 
que se deberá solicitar no caso de ser necesario) e o seguro de accidentes será o propio contratado á empresa 
MAPFRE (a que se deberá solicitar no caso de ser necesario). 

Art. 13. – Todas as persoas parGcipantes da marcha e colaboradoras desta, considéranse en excursión persoal, e 
deberán cumplir o vixente Reglamento de circulación, sendo cada unha delas responsable das infraccións que poida 
cometer. 

Art. 14. – A organización contará con un plan de seguridade para todo o evento, donde se implementarán todas as 
medidas de seguridade necesarias para a perfecta e segura celebración do evento, incluído ambulancia e vehículos 
de apertura e peche. 

Art. 15. – Para todo o non relatado neste reglamento parGcular da proba, seguirase o Reglamento de cicloturismo da 
Real Federación Española de Ciclismo. 

Art. 16. – O cicloturista inscrito declara coñecer e asumir os riscos inherentes da parGcipación na marcha cicloturista, 
que sempre discurre con circulación aberta ó tráfico, ademais de aceptar os riscos que para a sua saúde poidese 
supoñer o esforzo deporGvo. 

Art. 17. – O simple feito da inscrición nesta “II BTT MONTE CASTELO” leva consigo a aceptación do presente 
reglamento. O feito de non cumprir algún dos arGgos mencionados, daría lugar por parte da organización da 
descalificación. 



Art. 18. – Protocolo COVID-19 

● Manter a distancia interpersoal de 1.5 m en todo momento, antes, durante e despois da prácGca deporGva. 

● Uso de máscara en todo momento, coa única excepción do momento da prácGca deporGva. 

● Evitar lugares concorridos, aglomeracións de persoas ou saúdo con contacto msico. 

● Non acudir á proba en caso de presentar síntomas compaGbles coa COVID-19, febre ou contacto estreito recente 
con posiGvos. 

Infórmase aos deporGstas de máis de 60 anos de que existe un maior risco de consecuencias graves en caso de 
contaxio e recoméndase unha maior toma de medidas prevenGvas pola súa parte.  

CONTACTO 

Email: bnmontecastelo@gmail.com 

Teléfonos de contacto: 

Mario Romero: 645817725 

Ramón CasGñeira: 651992623 

Jose Marqnez: 600900164 

Manuel Espasandín: 629630566

mailto:bttmontecastelo@gmail.com

