
 
 
 
 
 
 
  

 
 

REGLAMENT ONCOBIKE – EDICIÓ  2020 
 

 
 

 El present reglament explica quines són les condicions i característiques de la 

ONCOBIKE. Aquest reglament és d’estricte compliment per a tots els participants 

a l’esdeveniment. 

 Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per 

part de l’organització. Tota modificació serà comunicada als participants, a través 

de la pàgina web. 

 La realització de la inscripció a l’esdeveniment implica l’acceptació total del present 

reglament. 

 
 
Article 1.- La Fundació Oncolliga Girona és el promotor de l’Oncobike, amb la col·laboració 

del Club Ciclista Sant Gregori i Cingles de la Llémena. 
 
Article 2.- L’Oncobike és una cursa amb bicicleta de muntanya per equips amb una 

finalitat solidària: recaptar fons per  finançar els serveis que la Fundació Oncolliga Girona 

porta a terme per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. 

 
 
Article 3.- L’Oncobike és una cursa no competitiva on tots els equips seran premiats i 

reconeguts per igual. No obstant, la organització farà una classificació general amb el 

temps final de cada equip. 

 
 
Article 4.- Els equips estaran formats per sis persones. Hi haurà d’haver en ruta un 

mínim de dos corredors. Aquests poden rellevar-se entre ells en qualsevol dels punts 

establerts per l’organització. En cap cas es podrà fer un canvi fora d’aquests punts. 

 
 
Article 5.- Els participants poden optar entre dos recorreguts: un de 200 km i un 

altre amb menys distància, tots dos amb sortida i arribada a Sant Gregori. Els 

itineraris transcorren  pels camins i corriols per la Vall de Llémena. El temps per a 

completar la prova de 200 km serà de 20 hores.  

 
 
Article 6.- L’itinerari no estarà senyalitzat i els diferents equips hauran de seguir el 

recorregut mitjançant un sistema GPS. L’organització publicarà el track oficial de 

l’Oncobike a la pàgina web, on també hi haurà informació sobre la distància i el desnivell 

dels  trams del recorregut, de manera que cada equip podrà fer la seva pròpia estratègia. 



 
 

Article 7.- Cada un dels equips haurà de descarregar el recorregut en el seu propi 

sistema GPS. L’organització no es farà responsable de l’incompliment d’aquest article. 

 
 
Article 8.- Els camins i carreteres per on transcórrer l’Oncobike estaran oberts al trànsit. 

És responsabilitat dels corredors extremar precaucions. Al llarg del recorregut trobareu 

filats i portes que haureu d’obrir i tancar, per tal de respectar el bestiar. En definitiva, 

tan el bestiar com els vehicles tenen preferència. 

 
 
Article 9.- Els components de l’equip que no estiguin en moviment es considerarà que 

formen part de l’equip de suport. Aquests hauran de desplaçar-se amb vehicle propi per 

poder arribar als punts de relleu i avituallament. 

 
 
Article 10.- Es podrà inscriure a l’Oncobike qualsevol persona major d’edat que accepti 

aquest reglament. Els menors d’edat hauran de presentar l’autorització de menors 

degudament omplerta i signada, reconeixement mèdic en el qual s’especifiqui que el 

menor es apte per aquest tipus de prova i també treure’s la corresponent llicència 

federativa 

 
 
Article 11.- La inscripció es realitzarà a través de la pàgina web www.oncobike.cat. 

La participació queda limitada a 100 equips. Caldrà omplir el formulari amb totes les 

dades sol·licitades i abonar la quota d’inscripció. El preu de la inscripció serà de 50 

euros per als corredors amb llicència federativa de muntanya i de 55 euros per a 

aquells que no disposin de l’esmentada llicència. La inscripció inclou: 

 Dorsal 
 

 Obsequi regal 
 

 Avituallament en cursa 
 

 Avituallament d’arribada 
 

 Servei de dutxes 
 

 Servei de massatges a l’arribada (fins l’hora límit per finalitzar la cursa) 
 

 
 
Article 12.- Per a poder participar a l’Oncobike, cada equip haurà de fer un donatiu a la 

Fundació Oncolliga Girona per un import mínim de 500 euros. Aquest donatiu s’haurà 

d’haver realitzat abans de l’inici de la cursa a través de la plataforma habilitada per aquest 

fi a la web www.oncobike.cat.  

 

 

Els donatius es podran desgravar a la declaració de la renda, depenent de la base 

imposable, previ certificat emès per la Fundació, sempre que el donant ompli les dades 

del formulari de la pàgina web.   

http://www.oncobike.com/
http://www.oncobike.cat/


 

 
 
Cada equip podrà realitzar les accions que cregui necessàries a fi d'aconseguir l’import 

del donatiu. Aquestes accions es realitzaran en nom i sota l'única responsabilitat de la 

persona o organització que l’hagi promogut. L’organització podrà cedir el logotip 

d’Oncobike sempre que l’equip que el sol·liciti estigui inscrit. En cap cas es pot fer servir 

el logo de la Fundació ni el dels clubs organitzadors. 

 
 
 
Article 13.- Cada equip haurà de presentar la documentació necessària per poder 

recollir els dorsals: DNI de tots els participants, targeta federativa vàlida per l’any 2019 

en el cas que s’estigui federat a la Federació de Ciclisme i lliuraments de 

responsabilitat. 

 
 
Article 14.- Material obligatori: 

 

 
 

De la sortida a 17:00h 

- Bidó de 500cl (mínim) per bici 

- Casc 

- Paravents 

- Telèfon mòbil 

 
 
 

De 17:00h fins a 

l’arribada a meta 

- Bidó de 500cl (mínim) per bici 

- Casc 

- Paravents 

- Telèfon mòbil 

- Llum blanca davant 

- Llum vermella darrere 

 
MATERIAL 

OBLIGATORI PER 

EQUIP 

Kit de reparació: 

- Càmera de recanvi 

- Manxa o ampolla d’aire comprimit 

- Tronxa cadenes 

- Multi-eina amb claus Allen 

- Famaciola 

-   

 

Article 15.- Durant el recorregut hi haurà diferents  punts de relleu, en alguns dels quals 

també trobareu un avituallament. Així mateix, els vehicles de suport podran accedir a 

cada un d’aquests punts per tal de poder facilitar el corresponent suport a l’equip. 

Els equips podran rebre suport extern en aquests punts. En ruta només podran rebre 

ajuda en cas d’averia mecànica. En cap cas es podrà fer un canvi de relleu fora 



 
 
 
 
 
 
 
 

dels punts establerts. 
 
 

L’organització farà entrega a cada corredor d’una polsera per poder tenir accés a 

aquests punts. Tots els que no estiguin identificats amb aquesta polsera no hi tindran 

accés. 

 
 
Article 16.- L’organització facilitarà als participants uns números de telèfon als quals 

podran trucar per tal de comunicar qualsevol incidència, ja sigui personal, com de 

seguretat, etc. 

 
 
Article 17.- L’organització podrà fer abandonar a un participant si considera que el seu 

estat físic no és l’adequat per seguir l’esdeveniment. 

 
 
Article 18.- En el cas d’abandonament d’algun equip per qualsevol circumstància, aquests 

tenen l’obligació de comunicar-ho el més aviat possible al personal de l’organització. 

 
 
Article 19.- El recorregut podrà ser modificat per motius de seguretat, tant per causes 

climatològiques, com per qualsevol causa de força major aliena a l’organització, 

comunicant-ho prèviament als participants. 

 
 
Article 20. Es podrà desqualificar un equip pels motius següents: 
 

 

• No presentar tot el material obligatori a la sortida o que el material estigui en mal estat. 
 

• No passar pels punts de control. 
 

• Retallar el recorregut no passant pels llocs assenyalats. 
 

• Que els diferents components de l’equip no passin junts pel punt de control. 
 

• Cometre infraccions contra el medi ambient. 
 

• No prestar auxili a un marxador que necessiti ajuda. 
 

• Demanar ajuda sense que sigui necessària. 
 

• Tenir   ajuda   externa   fora   dels   punts   assenyalats   per   l’organització tret 

d’una averia. 

• Posar en risc la pròpia integritat o la de qualsevol participant. 
 

• No fer cas de les indicacions del personal de cursa. 
 

• Infraccions de circulació per part del vehicle o per part dels corredors. 
 

 
 
Article 21.- Tots els participants  coneixen les característiques d’aquesta prova i hi 



 

participen de forma lliure i sota la seva responsabilitat. L’organització no es fa 

responsable dels accidents o danys que puguin patir els participants. 

 
 
Els participants accepten aquest reglament, eximeixen l’organització de qualsevol mal 

que puguin patir tant personalment com el seu material per causes alienes a 

l’organització. 

 
 
Els participants declaren trobar-se en perfecte estat de salut en el moment de començar 

la cursa i eximeixen de qualsevol responsabilitat l’organització pel que fa referència al 

seu estat de salut. 

 
 
Article 22.- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades 

dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la 

finalitat exclusiva de la gestió de la prova. 

 
 
Article 23.- Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera. 

L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi. 

 
 
El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i 

regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 

familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre. 

 
 
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a 

Fundació Oncolliga Girona a la realització de fotografies i filmació de la seva 

participació a la ONCOBIKE, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i 

explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la ONCOBIKE, en 

les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap 

compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades. 

 
 
Article 24.- En formalitzar la inscripció s’accepta aquest reglament i es dóna per 

assabentat de tot el seu contingut i es compromet a complir tots els seus articles, tant 

pel que fa a material obligatori com a mesures de seguretat. 

 
 
Article 25.- L’organització es reserva el dret de poder modificar aquest reglament. 

 
 
 
 
 
 


