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REGLAMENT 2022 

Art.1 – ORGANITZACIÓ 
 

El Club Esportiu Promotor Sports juntament amb l'aprovació de la FCM organitzen, per als dies 26 i 27 de novembre de 
2022, la 12a edició de la prova denominada EnduRoc Les Comes. 
 
La inscripció i la participació a l’EnduRoc impliquen l'acceptació del present reglament. Cada participant ha d'acceptar, 
respectar i seguir aquestes regles en benefici de tots els altres participants, de l'entorn i del bon desenvolupament de 
l'activitat. 

 
 

Art.2 – INSCRIPCIONS 
 

Les inscripcions online s'obriran al juliol de 2022 i es tancaran el 23 de novembre per a pilots sense llicència. 
A partir de dijous 24 les inscripcions dels pilots amb llicència es faran in situ a Les Comes. 
 
El procediment d'inscripció s'ha de realitzar online amb targeta de crèdit a través de la pàgina web www.enduroc.com  
Al realitzar la inscripció confirmes haver llegit i acceptes aquest reglament, les normes de seguretat i els termes i 
condicions de l'esdeveniment. 
 
ATENCIÓ, ELS PILOTS SENSE LLICÈNCIA QUE HAGIN D’ADQUIRIR UNA LLICÈNCIA PER UN DIA, TENEN TEMPS MÀXIM 
FINS AL 23 DE NOVEMBRE DE 2022. 
 
 

Art.3 – CALENDARI I HORARIS 
 
Divendres 25 de novembre 2022 

 
18:00h  Inici Verificacions administratives a “Les Comes”. 
21:00h  Tancament de verificacions administratives. 

 
Dissabte 26 de novembre 2022 

 
08:00h a 09:30h Verificacions administratives Júnior/Sènior. 
08:00h a 11:00h Verificacions administratives altres categories. 
09:00h a 09:30h Sortida de la volta lliure de reconeixement pilots Júnior / Sènior (+ tram cronometrat) 
09:45h a 10:45h Sortida de la volta lliure de reconeixement categoria “Amics” (+ tram cronometrat) 
11:00h a 11:45h Sortida de la volta lliure de reconeixement categoria “Aficionats” (No classificatori) 
14:00h a 14:20h Sortida Carrera categoria Infantils (Iniciació 1 i Iniciació 2) 
14:30h a 15:00h  Sortida Carrera categoria Infantils (Juvenils i Cadets) 
15:30h   Superpole - Tram espectacle. 
16:00h  Verificacions tècniques i entrada al Parc Tancat de “Les Comes”. 
17:00h  Entrega de premis de les categories Infantils i Superpole. 
20:00h  Hora límit d’entrada al Parc Tancat. 

 
ATENCIÓ! Els horaris de reconeixement de les categories s'han de respectar. Si no és així, el temps del 
tram cronometrat no computarà per a l'ordre de sortida. 
 
El temps màxim per donar la volta de reconeixement serà de 2 hores per a tots els participants. 
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Diumenge 27 de novembre 2022 
 
9:30h  Obertura del parc tancat. (Junior – Sènior) 
10:00h  Sortida carrera EnduRoc categoria Sènior / Júnior. 
10:30h  Obertura del parc tancat. (Amics) 
11:30h  Sortida carrera EnduRoc categoria “Amics”. 
15:30h  Entrega de premis EnduRoc Les Comes. 
 

ATENCIÓ: El temps màxim per realitzar la primera volta és d’ 1 hora 25 minuts (Júnior / Sènior) i 1 hora 35 
minuts (Amics). Per motius de seguretat no es permetrà continuar en cursa passat aquest temps. 
 
 

Art.4 - PARTICIPANTS I CATEGORIES 
 
Podran prendre part en la prova, tots aquells pilots en possessió de la llicència federativa autonòmica o nacional de l’any 
en curs, ja sigui anual o expedida per una sola prova. No s'acceptaran llicències o acreditacions que no siguin les 
reconegudes o expedides per la FCM, la RFEM o la FIM. 
En cas de dubte, contactar amb la Federació Catalana de Motociclisme per confirmar que la llicència de la qual es disposa 
és suficient i adequada: fcm@fcm.cat 
 

RACE OF CHAMPIONS 
Sènior - Pilots Elit i pilots en possessió de la llicencia anual Sènior o expedida per una sola proba. 
 

 Subcategories: 
• Enduro 1: 2T fins 125cc i 4T fins 250cc. 
• Enduro 2: 2T sup. 130cc fins 250cc i 4T sup. 260 cc fins 450cc. 
• Enduro 3: 2T Superior 260cc i 4T superior 460cc. 

 

Júnior - Pilots en possessió de la llicencia anual Júnior o expedida per una sola prova.  
 

Subcategories: 
• Júnior 125 2T. 
• Superior. 

 

Fèmines - Pilots femenines amb llicència anual Júnior o Sènior o expedida per una sola prova. 
 
 

  AMICS 
Pilots en possessió de llicència anual o que tramitin la llicència per una prova.  

 
Subcategories: 

• Amics 16: Pilots dels 16 als 19 anys 
• Amics 20: A partir de 20 anys i fins 29 anys. 
• Amics 30: A partir de 30 anys i fins 39 anys. 
• Amics 40: A partir de 40 anys i fins 49 anys. 
• Amics 50: A partir de 50 anys i fins 59 anys. 
• Amics 60: A partir de 60 anys. 

 
• Clàssiques: Motos amb més de 25 anys. 
• Clàssiques Pre-80: Motos amb frens de tambor , doble amortidor i refrigerada per aire. 
• Fèmines amics: S’establirà una classificació de Fèmines independent. 
• EnduRoc Eco: Pilots que participen amb una moto elèctrica o híbrida. 

     
 
 

mailto:info@enduroc.com
http://www.enduroc.com/
mailto:fcm@fcm.cat


 
 
 

info@enduroc.com | (+34) 902 40 50 61 |  www.enduroc.com 

INFANTILS 
Carrera el dissabte per joves nascuts entre el 2006 i 2015 amb llicència.  

 
Subcategories: 
 Iniciació 1 - Reservada a pilots nascuts de 2014 al 2016 (qualsevol tipus de moto) 
 Iniciació 2 - Reservada a pilots nascuts de 2012 al 2013. (qualsevol tipus de moto). 
 Juvenil      - Reservada a pilots na nascuts de 2009 al 2011. (motos no automàtiques). 
 Cadet         - Reservada a pilots nascuts de 2007 a 2008. (motos no automàtiques). 

 
    

AFICIONATS 
Excursió per a aficionats que només vulguin realitzar la volta de reconeixement de dissabte (sense classificació 
final ni puntuable). No es necessita llicència (assegurança d'accident inclosa en el preu d'inscripció). 

 
 

Art.5 – MOTOCICLETES 
 

Podran participar totes aquelles motocicletes d'enduro, MX, Trail, o Trial. En la Categoria Júnior / Sènior és obligatori el 
pneumàtic ecològic (FIM) a la roda del darrere. En cas de no complir aquesta norma se't canviarà de categoria per la que 
correspongui. 

 
Per a totes les altres categories el muntatge del pneumàtic Ecològic (FIM) és recomanable. 

 
Art.6 – REPOSTATGE 
 

No es concedeix cap temps suplementari per a les tasques de repostatge ja que aquestes s'han de realitzar dins el temps 
del recorregut. El repostatge només pot efectuar-se en els llocs oficials de repostatge indicats per l'organització. La 
penalització per haver procedit al repostatge fora de les zones designades és l'exclusió. 
 

6.1- El carburant no pot ser transportat si no és per un dipòsit o envàs que estigui ancorat de forma permanent a 
la motocicleta sota pena d’exclusió. 
 
6.2- El greixatge de la cadena està autoritzat a les zones de repostatge. 
 
6.3- Durant el repostatge el motor ha de romandre aturat. El fet de no respectar-ho comporta l'exclusió. 
 
6.4- Els menors de 18 anys no poden accedir a la zona de repostatge. 
 
6.5- No es permet fumar a la zona de repostatge. 

 
 

Art.7 – RECORREGUT 
 

El recorregut serà tipus Cross Country, amb una distància per volta de 40 km aproximadament, en el qual es combinaran 
zones de MX, amb camins i senders tipus Enduro. El nombre de voltes per a totes les categories són 2 (diumenge) a 
excepció de la categoria de Clàssiques, Clàssiques Pre-80 i Amics 60 a les quals se'ls prendrà el temps de la primera 
volta*. 
* Els participants d'aquestes categories podran fer una segona volta no puntuable si estan dins de temps. 
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Art.8 - PROCEDIMIENT DE SORTIDA 
 

La graella de sortida s'establirà en funció de la classificació* d'un tram cronometrat de 4 km aprox. dins de la mateixa 
volta de reconeixement de dissabte. Aquest tram cronometrat és secret, no es podrà accedir a la mateixa ni entrenar amb 
anterioritat en cap concepte. 
 
Els pilots que no realitzin aquest tram cronometrat sortiran al darrere de la carrera de diumenge per rigorós ordre 
d'inscripció. 
 
Els 40 pilots de la categoria Júnior i Sènior més ràpids en el tram cronometrat de dissabte es classificaran per a la 
Superpole. 
 
La Superpole consta d'un tram especial de curt recorregut de fàcil accés a el públic i de gran atractiu per a l'espectador. La 
Superpole, a part de ser un espectacle per al públic, definirà l'ordre de sortida dels 40 primers pilots per a la carrera de 
diumenge i, a més, els cinc primers classificats rebran els premis definits en l'article 11 del reglament. 
 
 

SORTIDA CATEGORIA JUNIOR-SENIOR: 10:00h 
La sortida serà amb el MOTOR PARAT i el pilot pot estar assegut a la seva moto. La graella de sortida estarà 
delimitada per una tanca de MX que caurà en el moment del senyal de sortida. 

 
El temps màxim de la primera volta són 1h i 25minutos. El temps estimat del primer classificat són 50 minuts. 

 
SORTIDA CATEGORIA AMICS: 11:30h 
Un cop ubicats, amb el motor en marxa haurà d'esperar que el Quad de la seva fila passi per davant de la seva 
posició per poder iniciar la cursa. El Quad farà el recorregut en línia recta i els pilots sortiran progressivament. 
Temps màxim de la 1era volta 1h i 35minuts. 

 
 
Tots els horaris d'aquest REGLAMENT poden ser modificats (amb previ avís) en funció de la participació final o per 
causes meteorològiques o de qualsevol tipus que l'organització cregui oportuna. 
 

 
Art.9 - FINAL DE LA PROVA 
 

El final de la prova serà marcat pel primer pilot de cada categoria que creui la línia de meta. 
 
Després d'ell s'hauran d'aturar la resta de pilots, sense importar el nombre de voltes que hagin realitzat. 
 
Els 5 primers pilots de cada categoria hauran després de l'arribada: 

• Romandre al parc tancat per atendre la premsa. 
• Assistir a la cerimònia de pòdium (15h30). 
• Assistir a la Sala de Premsa després de la cerimònia del pòdium. 

 
 

Art.10 – VERIFICACIONS 
 
Tots els pilots hauran de passar les verificacions administratives i tècniques prèvies a la cursa. 
 

Verificacions Administratives 
Tindran lloc a Les Comes. 

 
S'iniciaran el divendres 26 de novembre, de 18:00h a 20:00h i continuaran el dissabte 27 de novembre des de les 
08:00h a les 11:30h. Els participants que no passin les verificacions administratives dins d'aquest horari no seran 
autoritzats a prendre la sortida ja que no disposaran de el dorsal necessari. 
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Els pilots hauran de presentar: 
• Resguard de la inscripció i de confirmació del pagament. 
• Llicència Federativa de l'any en curs (excepte categoria aficionats). 
• DNI. 
• Autorització per als menors. 

 
Els pilots rebran: 
• Acreditació personal del pilot. 
• Una sola acreditació de mecànic que donarà accés a la zona de repostatge. 
 
• Els dorsals per a les motos. 
• Adhesiu de Control de Pas per al casc. 
• Un full d'exoneració que s'haurà de retornar signada degudament abans de començar l'esdeveniment. 
• TRANSPONDER per al tram cronometrat (per a totes les categories, excepte per als Aficionats), el qual haurà de 
ser retornat al finalitzar la prova*. 

 
* La pèrdua del dorsal o del TRANSPONDER, pot comportar la no classificació del participant i per tant, en 
aquest cas sortirà a la cursa de diumenge darrere, per rigorós ordre d'inscripció. El participant assumirà 
les conseqüències de la pèrdua del 'dorsal i/o del TRANSPONDER sense reclamar a l'organització cap 
tipus de responsabilitat. La pèrdua del TRANSPONDER o el no retorn del  mateix  al finalitzar la prova, 
comportarà el deure del participant abonar el valor en metàl·lic a l'organització (60 € per 
TRANSPONDER). 

 
* En cas de no tornar el TRANSPONDER o perdre el mateix, el participant haurà d'abonar el valor en 
metàl·lic a l'organització (60 € per TRANSPONDER). 

 

Verificacions Tècniques 
Es realitzaran en el punt d’accés al parc tancat (Graella de sortida). 
• S’iniciarà el dissabte a les 16:00h finalitzant a las 20:00h. 
• Es controlarà que totes les motos portin pneumàtic ecològic al darrere FIM (Júnior i Sènior). 
• S’haurà de portar casc, el qual serà inspeccionat i verificat. 

 
Una vegada superades les verificacions tècniques, les motos quedaran en règim de parc tancat fins el 
moment de la sortida del diumenge. ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT EL ACCÉS AL PARC TANCAT ABANS DE 
L’HORA OFICIAL D’ENTRADA AL MATEIX. 
 
Aquells pilots que no hagin superat les verificacions tècniques a les 20:00h del dissabte, i que per tant 
no tinguin la seva moto dins el  parc tancat, no seran autoritzades a prendre la sortida del diumenge. 
 

Art.11 - COMPORTAMENT (Decàleg del bon “Endurero”) 
 
Com tots sabeu, la moto de muntanya necessita que tots posem el màxim de la nostra part per a la seva sostenibilitat. Per 
aquest motiu hem incorporat un decàleg de comportament exemplar, que serà d'obligat compliment per a tots, sota pena 
d'exclusió: 
 

• Pneumàtic ecològic FIM per categories Júnior/Sènior i recomanable a la resta. 
• Escapament: les motos no podran anar amb escapament lliure o sense tap en el silenciador. 
• Camins: en els camins no es permet sortir-ne i obrir noves traçades. 
• Escombraries: recull les teves escombraries i fes servir els contenidors específics per al seu reciclatge. 
• Velocitat: la cursa es guanya i es perd en el recorregut, no al pàdoc. 
• Hi ha una zona per acampar. Mantingues-la neta. No es permet fer foc a cap lloc de Les Comes. 
• A la zona de repostatge només pot haver un mecànic per pilot, el qual anirà acreditat. És zona de risc! 
• Respectar les indicacions de Marshalls i Comissaris de la prova. 
• Prohibit fer servir "Tear off" o tirables. 
• Velocitat limitada a 10km/h a la zona de Paddock. 

 
 
 

mailto:info@enduroc.com
http://www.enduroc.com/


 
 
 

info@enduroc.com | (+34) 902 40 50 61 |  www.enduroc.com 

Art.12 - ENTREGA DE PREMIS 
 
SUPERPOLE (dissabte) 

• 1r  classificat 500€ 
• 2n classificat 400€ 
• 3r  classificat 300€ 
• 4t  classificat 200€ 
• 5è classificat 100€ 

 
RACE OF CHAMPIONS - Scratx (diumenge) 

• 1r classificat 600€ i trofeu. 
• 2n classificat 400€ i trofeu. 
• 3r classificat 300€ i trofeu. 
• 4t classificat 200€ i trofeu. 
• 5è classificat 100€ i trofeu. 

 
SÈNIOR 

• Enduro 1: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Enduro 2: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Enduro 3: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 

 
JÚNIOR 

• 125 2T: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Superior: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 

 
FÈMINES 

• Fèmines: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
 
AMICS 

• Amics 16: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Amics 20: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Amics 30: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Amics 40: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º t trofeu. 
• Amics 50: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Amics 60: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
 
• Fèmines: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Clàssica: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Clàssica PRE 80: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• ECO: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 

 
INFANTILS 

• Iniciació 1: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Iniciació 2: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Juvenils:    1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu. 
• Cadets:      1º, 2º, 3º, 4º, 5º trofeu.

 
 

Art.13 – PREUS I POLITICA DE CANCEL·LACIÓ 
 
JÚNIOR/SÈNIOR I AMICS 

Preus inscripció pels primers 200 inscrits: 95€ 
• Si ja tens llicència anual federativa: 95€ 
• Tramitar la llicència només per l’EnduRoc: 95€ + 95€ (llicència) 

 
Preu inscripció a partir de l’inscrit 201: 105€ 

• Si ja tens llicència anual federativa: 105€ 
• Tramitar la llicència només per l’EnduRoc: 105€ + 95€ (llicència) 

 
Preu inscripció, els mateixos dies de l’EnduRoc 26 i 27 de novembre: 125€ 

• Si ja tens llicència anual federativa: 125€* 
*No es permet la inscripció de pilots sense llicència el mateix dia de la prova. 
 

INFANTIL: 45€ 
El preu inclou la inscripció. 
Només s'accepta la participació de pilots amb llicència anual o expedida per 1 dia* 
*La llicència ha de tramitar-la el pare o tutor del menor. 
 
AFICIONATS: 80€  
El preu inclou la inscripció i l'assegurança. 
 
Atenció! El preu de la llicència ve estipulat per la Federació Catalana de Motociclisme. L'organització de 
l'EnduRoc realitza aquest tràmit gratuïtament als pilots. 
Pot tramitar directament la llicència a través de la Federació Catalana de Motociclisme i / o consultar els preus a 
http://www.fcm.cat/  
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Els pilots amb llicència ACCEMA poden participar ampliant aquesta llicència. Per fer-ho han de pagar un 
suplement que han de tramitar directament amb la Federació Catalana de Motociclisme: http://www.fcm.cat  
 
POLITICA DE CANCELACIÓ 
Si algun del participants desitja donar-se de baixa, ho ha de comunicar per escrit mitjançant el correu electrònic 
info@enduroc.com. 
 
En cas de no poder-hi assistir, es tornarà l'import de la inscripció fins al 14 de novembre. A partir del 15 de novembre, no 
es tornarà aquest import en cap cas. 
 

Art.14 - EXCLUSIÓ 
 
L'organització es reserva el dret d'excloure definitivament del "ENDU-ROC" sense dret a reclamar ni total ni parcialment 
l'import de la inscripció a tota aquella persona que pel seu comportament o conducta perjudiqui el bon funcionament de 
l'esdeveniment: cursa, entrenaments, el seu reglament o les seves normes de seguretat. Per exemple: 

 
• Actitud perillosa i / o temerària amb risc excessiu per a les persones. 
• Actitud violenta i agressiva cap als altres participants o visitants. 
• No respectar el reglament. 
• Circular fora pistes o camp a través. 
• Conduir pel recinte o recorregut en estat d'embriaguesa o sota els efectes de drogues. 
• No complir amb la normativa sanitària vigent i / o amb els protocols de seguretat de l'Covid-19. 
 
 

Art.15 - DRETS DE L'ORGANITZADOR 
 

• L'organitzador no es fa responsable de cap tipus d'accident de què el participant pugui ser víctima o causa. 
• L'organitzador es reserva el dret de modificar aspectes relatius a als serveis, recorreguts, horaris, activitats etc. 
• En qualsevol moment, l'organitzador es reserva el dret de cancel·lar o suspendre temporalment l'Esdeveniment, i de 
resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el transcurs d'aquest. 
• Si es cancel·la l'esdeveniment per causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) que impedissin la 
seva celebració el dia indicat, en aquest cas l'organitzador no retornarà l'import de les inscripcions. 
• L'organitzador es reserva el dret de canviar (eliminar, afegir o modificar) aquest reglament per imposició legal. 
• L'Organització es reserva el dret d'Admissió a l'Esdeveniment. 
 
 

Art.16 - MEDI AMBIENT 
 

Està totalment prohibit tirar qualsevol tipus de residu a terra. Hi haurà distribuïdes per tot el recinte papereres i cubells 
d'escombraries; es facilitarà a qui ho desitgi bosses d'escombraries que, un cop utilitzades, han de dipositar-se en un lloc 
habilitat per a tal fi (demanar a l'Organització). 
 
A causa de la proximitat d'una zona forestal, no està permès fer foc en qualsevol lloc de la recinte. 
 
Tot i així, es permetrà l'ús de barbacoes de carbó portàtils o fogons a gas. El carbó a càrrec dels participants. Qualsevol 
tipus d'activitat que suposi un risc d'incendi (foc al camp, llançar burilles o ampolles etc.) serà denunciat a les autoritats 
pertinents amb la sanció corresponent a càrrec del responsable de l'incident. 
 
 

Art.17 – RESPONSABILITATS 
 
Tots els participants han de respectar i seguir les indicacions de l'organització. Cada participant serà responsable dels 
danys i / o desperfectes que pugui ocasionar a les instal·lacions a causa d'un mal ús d'aquestes o el no seguiment de les 
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indicacions de l'Organització. S'aplicarà, en cas necessari, l'article del codi de circulació vigent pel que fa a la taxa 
d'alcoholèmia màxima permesa per a l'ús d'un vehicle / motocicleta. 
 
L'Organització pot denegar l'ús de les instal·lacions o la circulació per les mateixes a un participant que no respecti les 
indicacions de l'organització. 
 
El participant és conscient i assumeix els riscos que suposa prendre part en algunes de les activitats com per ell mateix i 
els seus ocupants. 
 
Els nens estaran sota la tutela i responsabilitat dels seus pares, també dins de les zones habilitades per a ells. Els animals 
domèstics han d'estar vigilats sota la responsabilitat del seu propietari. 
 

17.1 Accidents 
En cas de tenir un accident, el mateix participant es farà càrrec dels danys materials que pugui haver ocasionat al seu 
vehicle. 
 
En cas que l'accident sigui entre dos o més vehicles, es procedirà de la manera habitual i legal, omplin entre tots els 
implicats un informe "amistós" d'accident. En cap cas l'organització del "EnduRoc" serà la responsable d'un accident de 
circulació causat per una persona aliena a la mateixa. 
 

17.2 Declaració de responsabilitat del Covid-19 
Per poder participar o assistir d’alguna manera l’ EnduRoc, s’ha de complir amb els següents requeriments: 
 

• No presentar cap símptoma del Covid-19. 
• En cas d'haver passat la malaltia, declara haver superat el període de quarantena pertinent. 
• No haver estat en contacte amb cap infectat o viatjat a països que es considerin de risc en els 14 dies 

immediatament anteriors a el dia de la prova. 
 
 

Art.18 – CIRCULACIÓ PEL RECINTE 
 
La velocitat màxima permesa a les zones d'accés a les instal·lacions, pàrquing o zona d'acampada són 10 km/h. 
 
Atenció! Circular amb precaució, la prioritat en les zones d'accés, acampada i / o aparcament serà sempre del 
vianant. Passades les 22:00h no es podrà circular per la zona d'acampada. Si algú arriba després de l'hora límit, 
haurà de deixar el seu vehicle a l'aparcament. 
 
 

Art.19 - PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA 
 
Hi haurà presència de vehicles i personal de l'Organitzador convenientment identificats, ambulàncies, moto escombra, 
Marshall/assistències, controls al recorregut, oficials, etc. 
 
L'Organització també instal·larà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i posarà personal degudament identificat als 
llocs que es consideri convenient i / o li sigui possible. La major part d'aquests cartells són d'ajuda o merament 
informatius, a excepció dels que facin referència a temes o indicacions de salut, en aquest cas seran d'obligat 
compliment. 
 
La Policia Local dels Municipis per on passa el recorregut, Mossos d’Esquadra i Bombers seran informats i alertats amb 
antelació a la celebració de la cursa. 
 
L’Organització disposarà d’un Servei Mèdic a “Les Comes” que centralitzarà i coordinarà el servei d’assistència mèdica als 
participants. Aquest servei estarà format per metges ,infermers, ambulàncies i un Hospital mòbil i servei de primers 
auxilis. 
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L’Hospital General de Manresa serà degudament informat prèviament de la celebració de la cursa amb una carta on es 
detallaran els horaris de la cursa i entrenaments, número d’inscrits i persona de contacte en cas d’emergència. 
 
Degut al tipus d’activitat que es durà a terme en aquets esdeveniment l’Organització adverteix dels riscs de tots els 
participants/visitants i en especial a les persones que puguin tenir problemes d’esquena, asma i/o malalties cardíaques i a 
les dones en possible estat d’embaràs. És a dir, que qualsevol participant/visitant tant de les activitats físiques com del 
resta d’activitats, ho fa sobre la seva pròpia responsabilitat. Així mateix, els participants/visitants que puguin tenir 
qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància mèdica o alimentaria haurà de comunicar-ho als Serveis Mèdics abans de 
l’Esdeveniment. 
 
Cada participant és responsable de complir la norma establerta pel govern o l'administració competent pel que 
fa a la distància de seguretat i l'ús de material de protecció (Ex. Mascaretes) per protegir la seva salut i la de tots 
els assistents d'infeccions víriques tipus Covid- 19 i de qualsevol altra infecció o malaltia contagiosa. Haurà de 
seguir en tot moment les indicacions que l'organització prengui a la respecte i fer en tot moment el que indiquin 
cartells corresponents. 
 
En les verificacions administratives es lliurarà al participant juntament amb el full d'exoneració, un fullet informatiu de 
seguretat per als visitants de Les Comes on consten les directrius bàsiques per actuar en cas d'emergència i un mapa de la 
finca. 
 
L'Organització recomana als participants fer-se un reconeixement d'aptituds mèdiques que inclogui una prova d'esforç i 
una prova del Covid-19. No és obligatori acreditar aquest reconeixement, però si aconsellable. 
 
Consulta aquí les diferents pòlisses d'assegurança i el procediment a seguir en cas d'accident: 
 

Pòlissa d'assegurança i procediment en cas d'accidents (Aficionats): 
http://www.enduroc.com/docu/poliza_aficionados.pdf 
 
Cobertura llicència Adults Federats: http://www.fcm.cat/web/ca/pagina/154 
 
Procediment en caso d’accident Adults Federats: 
http://www.enduroc.com/docu/protocol_accident.pdf 

 
Cobertura llicència menors Federats: http://www.fcm.cat/web/ca/pagina/155 
- Póliza de seguros y procedimiento en caso de accidente (Federados menores)  
 

Art.20 – DRETS D’IMATGE 
 
L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l'Organitzador de 
l'esdeveniment l'enregistrament total o parcial de la seva participació en ell, dona el seu consentiment perquè es pugui 
utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de l'Esdeveniment en totes les seves formes (ràdio, 
premsa, vídeo, fotos, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva 
explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació 
econòmica. 
 
 

Art.21 - REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT 
 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de l’U.E. 2016/679 i la llei Orgànica de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal li informem que les dades personals que vostè facilita als organitzadors de l’esdeveniment (Club 
Esportiu Promotor Sports) han estat aportats lliurement i que ha estat informat de manera inequívoca sobre la finalitat de 
la recollida. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a activitats necessàries per a 
la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organització. Els mateixos seran 
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incorporades a un fitxer de tractament del Club. Vostè podrà en tot moment exercir els drets que li emparen les 
normatives de protecció de dades, d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició, limitació i dret de l’oblit sobre 
les seves dades personals per escrit al Club Esportiu Promotor Sports,  Pol. Ind. El Cortès 12 08262 Callús, amb còpia de la 
seva identificació. Vostè pot llegir tota la nostra política de privacitat en el següent link. 
 
En realitzar la inscripció si accepta l’enviament d’informació del Club Esportiu Promotor Sports i les seves empreses 
associades, el participant accepta que se’ls emeti o dirigeixi informació sobre qualssevol dels seus productes o serveis que 
comercialitzin. L’acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en 
aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que indica el Reglament General 
de Protecció de Dades de l’U.E. 2016/679 i la llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
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