PENEDESEXPERIENCE . COM

REGLAMENT
La Penedès Experience és una ruta en BTT de resistència no competitiva que es pot participar de manera
individual o en grup amb bicicleta de muntanya (BTT) a través de diferents recorreguts (Non Stop, Non
Stop curta o Gran Ruta BTT 3 Etapes).
Les rutes Penedès Experience es poden fer durant tot l'any, gràcies a les bones condicions
climatològiques de la zona. Els participants decideixen el dia per completar el repte de la Penedès
Experience.
FU N CION AME N T IN D IV ID U AL O E N GR UP
Per reglament hi ha una sèrie de normes sobre la manera de participar en la
Penedès Experience.
Es pot participar de manera individual o en grup format per tants participants
com desitgin completar l'aventura.
Poden participar en la prova tots els majors de 18 anys i els menors de 16
anys amb autorització paterna o del tutor.
Per a l'obtenció del mallot oficial commemoratiu i el diploma Finisher és
obligatori estar en possessió d'un dorsal oficial i personal expedit per
l'organització de la Penedès Experience. Un mallot per a cada dorsal.
COM AR R IB AR FIN S E L P U N T DE SOR T ID A?
La sortida i arribada de la Penedès Experience té lloc en la població del
Vendrell - Baix Penedès.
L'arribada al punt de sortida de la ruta oficial anirà a càrrec de cada
participant, doncs no està inclòs en la Penedès Experience aquest
desplaçament.
R OB A
L'organització recomana l'ús de mallot i culotte durant la ruta.
A causa que la Penedès Experience es pot participar durant tot l'any,
s'aconsella consultar bé la predicció meteorològica abans d'afrontar el
recorregut i portar roba adequada i crema solar per a cada moment de l'any.
COMU N ICACI ON S
La ruta de la Penedès Experience transcorre sempre prop de pobles amb el
que no s'esperen problemes de cobertura telefònica. En el dorsal, el
participant té disponible un telèfon de contacte per a emergències.
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ASSE GU R AN CE S I SE R V E I MÈ D IC
La Penedès Experience recomana sempre i de manera especial afrontar la
ruta estant en possessió d'una llicència federativa de ciclisme o una
assegurança pròpia que cobreixi les possibles urgències o incidències físiques
com a mecàniques que poguessin ocasionar-se durant el transcurs de la ruta.
La Penedès Experience no es fa responsable a cap moment de les incidències
físiques, mecàniques o contratemps que poguessin sofrir els participants que
acudeixen a aquesta activitat esportiva per voluntat pròpia.
ASSIST È N CIA ME CÀN IC A
La Penedès Experience és una ruta amb bicicleta de muntanya, autoguiada i
100% autosuficient per al participant al que aconsellem sempre porti amb si
tot tipus de recanvis i eines per a la mecànica de la seva bicicleta.
L'organització no proveeix als participants d'assistència mecànica. En cas
d'avaria o necessitat d'assistència mecànica el participant haurà de ser
autosuficient per solucionar les avaries.
R E COR R E G UT
S'informarà del recorregut oficial de la Penedès Experience una vegada
confirmada la participació. Serà mitjançant l'enviament del track oficial GPS
que es donarà a conèixer el recorregut juntament amb la informació
detallada i descripció dels diferents controls de pas obligatoris, el kilometraje
de la ruta i les altimetries.
No justificar els controls de pas obligatoris marcats per l'organització, serà
motiu suficient per considerar el participant no Finisher de la ruta.
OR IE N T ACIÓ
Els participants disposen d'un track oficial GPS del recorregut de la Penedès
Experience amb el qual poder seguir i orientar-se de manera autoguiada
durant el recorregut, el qual podran descarregar-se prèviament una vegada
hagin confirmat la seva participació en la Penedès Experience.
L'ús d'un dispositiu GPS és obligatori.
CON T R OL S D E P AS
Per reglament, tots els participants han de passar obligatòriament pels
controls de pas del recorregut. Només seran notificats al participant a través
del Llibre de Ruta. El marcatge dels controls de pas obligatori es realitzarà de
la següent manera:
Primer.- Identificar els punts de control de pas obligatori abans de començar
la ruta, així com el seu punt quilomètric. Veure Llibre de Ruta.
Segon.- Una vegada situats en el punt de control de pas obligatori, el
marcatge es farà amb una fotografia en la qual haurà d'aparèixer de manera
obligatòria, el dorsal oficial del participant així com també la referència
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marcada per l'organització com a control de pas obligatori. Poden ser
diferents tipus de referències: Edificis, monuments, esglésies, fonts…
L L IU R AME NT D E D OR SAL S
El dorsal per poder participar en la Penedès Experience serà enviat per
correu, juntament amb el track oficial GPS i el Llibre de Ruta a cada
participant, una vegada estigui confirmada la seva participació a la Penedès
Experience.
És obligatori que tots els participants portin col·locat el dorsal oficial de la
seva participació ben visible en la bicicleta durant el transcurs de la Penedès
Experience. El nombre del dorsal és únic i personalitzat. El nombre de cada
dorsal oficial és el codi que vincula el participant amb la seva participació en
la Penedès Experience i que ha de mostrar-se de manera clara i evident cada
vegada que es faci un marcatge en els punts de control de pas obligatori.
En el dorsal es troba el telèfon d'emergències.
AL L OT J AME N T S I ME N J AR S
El format de la Penedès Experience és 100% autosuficient. El participant ha
de tenir en tot moment els seus propis recursos.
El participant haurà de portar amb si tot allò que necessiti per superar el
repte de la Penedès Experience. Menjar i aigua hauran de ser proveïts pel
mateix participant al llarg del camí. Les fonts d'aigua estaran marcades en el
Llibre de Ruta. Molta atenció a l'hora de saber on proveir-se d'aigua.
No existeixen avituallamientos pactats. Un complement d'aventura extra, en
el qual cada participant haurà de tenir clara la seva estratègia per aconseguir
menjar i aigua.
En el Llibre de Ruta que rep el participant una vegada inscrit en la Penedès
Experience, es detallen les poblacions més properes en cada punt quilomètric
per poder planificar de manera voluntària les parades per menjar o omplir les
reserves d'aigua i líquids.
Existeix la possibilitat de recomanar allotjaments i activitats d'oci per a
aquells participants i els seus acompanyants que no participen en la Penedès
Experience que desitgin completar la seva estada a la zona de la manera més
divertida i interessant.
IN SCR IP CION S
La Penedès Experiencie és un repte que es pot dur a terme en qualsevol
moment de l'any, gràcies al bon clima de la zona.
Les preinscripcions es realitzen a través de la pàgina web
www.penedesexperience.com on s'ha d'emplenar el formulari online de
preinscripció amb les dades personals de cada participant, si precisa reservar
allotjament o alguna altra dada que vulgui destacar.
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L'organització de la Penedès Experience respondrà la preinscripció amb
l'enviament del pressupost final i les dades bancàries per realitzar el
pagament de la participació en la Penedès Experience .
El pagament de la inscripció es realitza mitjançant transferència bancària com
a màxim 10 dies després del període de preinscripció.
Què Inclou la inscripció a la Penedès Experience?
• La inscripció
• Mallot oficial commemoratiu
• Dorsal personalitzat
• Ruta track oficial GPS
• Llibre de Ruta amb la informació general i descripció dels diferents punts de
pas obligatoris
• Briefing de la ruta
• Assistència telefònica i seguiment en ruta
• Gestió i sistema de marcatge de control de pas obligatori
• Pla d'entrenament de dues setmanes per afrontar la Penedès Experience
• Productes energètics
• Degustació de vi Cellers Avgvstvs
• Transfer d'anada i tornada (En cas d'allotjament a la zona t'acostem fins al
punt de sortida i retorn)
• Diploma Finisher
El preu de la participació s'enviarà a cada participant una vegada feta la
preinscripció.
Descompte per nombre de participants:
• 5% descompte sobre el preu del Forfait simple a partir de la 3 persona.
Aquest descompte no està inclòs en l'allotjament o activitats extres.
La Penedès Experience ofereix la possibilitat de facilitar la reserva de
l'allotjament.
MÉ S IN FOR MAC IÓ I AT E N CIÓ P E R SON AL IT Z AD A
Tota la informació està disponible a la pàgina web oficial de la Penedès
Experience www.penedesexperience.com
Pots contactar amb l'organització a través de l'adreça de correu
info@penedesexperience.com
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L L IU R AME NT D EL MAL L OT FIN ISH E R
El mallot oficial commemoratiu de la Penedès Experience no pot ser comprat
ni està disponible en cap tenda.
El mallot oficial de la Penedès Experience només es pot obtenir participant de
la ruta oficial Penedès Experience de manera correcta.
El mallot oficial de la Penedès Experience s'envia a cada participant per
correu, juntament amb la resta del material inclòs en la participació de la
Penedès Experience.
El mallot oficial constitueix un element únic i personal que identifica al
participant com Finisher de la Penedès Experience.
És molt important que durant el procés de preinscripció es detalli bé la talla
del mallot oficial de la Penedès Experience. Una vegada enviat el mallot oficial
de la Penedès Experience no es realitzaran ni canvis ni devolucions.
SE GU R E T AT I ASSIST È N CIA MÈ D ICA
La seguretat del participant en el seu pas per els senders, camins rurals o
forestals i vies públiques seran sempre sota la seva pròpia responsabilitat,
extremant en tot moment la seva seguretat. És obligatori circular pel
recorregut de la Penedès Experience seguint les normes de circulació.
La Penedès Experience no és una competició, sinó un recorregut cicloturista.
Això s'ha de tenir molt en compte a l'hora de creuar poblacions, circular per la
dreta, passar per rotondes i encreuments, etc. i a les zones rurals forestals
respectar en tot moment l'entorn natural.
És obligatori portar un telèfon mòbil carregat de bateria durant el recorregut
de la Penedès Experience per telefonar en cas d'emergència i fer els
marcatges obligatoris en els diferents punts de control de pas.
El telèfon mòbil serà clau a l'hora de contactar, si existeix la necessitat per
temes d'avaria o urgències mèdiques, amb el telèfon d'emergència que figura
en el dorsal.
D AD E S P ER SON AL S
Els participants de la Penedès Experience, pel fet d'inscriure's, donen el seu
consentiment perquè Penedès Experience per si mateixa o mitjançant
terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament
esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal.
D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d'accedir a
aquests fitxers amb l'objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial
el seu contingut. Per fer-ho, haurà de sol·licitar-ho per escrit al correu
electrònic info@penedesexperience.com
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Així mateix i d'acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació de
la Penedès Experience per tot el món (reproducció de fotografies de la ruta,
emissió de videos, publicació de participants, etc.) mitjançant qualsevol
dispositiu (televisió, Internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal,
els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el
seu nom i cognoms, les seves fotografies i els seus vídeos.

MATERIAL
Pel caràcter que té la Penedès Experience de ruta autoguiada i autònoma on
el participant ha de comptar amb els seus propis mitjans a tot moment,
l'organització recomana que cada participant porti damunt material bàsic de
reparació (manxa, càmera de recanvi, eines...) i nutrició (alguna barreta o gel
i beguda).
MAT E R IAL OB L IGAT OR I
• Documentació
• Dorsal del participant que rebrà els dies posteriors a la inscripció de la
Penedès Experience.
• Casc homologat
• Telèfon mòbil
• GPS
• Conta KM
• Track oficial descarregat
• Kit de Nutrició o menjar
• Motxilla d'hidratació o bidons
• Mecànica Bàsica: Càmeres de recanvi , bomba d'aire o cartutxos de CO2,
Multi-eina
MAT E R IAL R E COMAN AT
• Roba i Accessoris
• Culote
• Mitjons
• Sabatilles Guants
• Ulleres
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