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Reglament All for One – La Molina 2018 

Article 1. All for One – La Molina 
All for One – La Molina és una prova de descens en MTB amb un format únic en la que 
els riders participants podran mesurar-se a un rider d’elit professional, en el bike park 
de l’estació de la Molina.  
Es celebrarà el dissabte 2 de Juny. 
 

1.1. Format de la prova  
 

a- Dos circuits: Un partirà de la zona de La Tosa (accés amb el Telecabina La Molina) 
i l’altre des de la zona de Cap de Comella (accés amb el telecadira de Cap de 
Comella).  
 

b- Tots per un: Uns dies abans de la prova, el rider d’elit realitzarà descensos 
cronometrats per ambdós circuits amb diferents obstacles. Els temps que marqui 
segons l’obstacle, determinaran els 3 nivells de la All for One - La molina.  

 
Nivell 1 -Temps que marqui sense cap obstacle. 
Nivell 2 -Temps que marqui baixant amb una sola marxa fixada. 
Nivell 3 -Temps que marqui baixant sense cadena.  

 
c- Open: Els participants podran baixar durant tot el dia tantes vegades com 

vulguin/pugui per ambdós circuits, i el seu millor temps serà el que valdrà. 
 

d- Classificacions: A mida que els riders vagin realitzant descensos, el seu millor 
temps a cada circuit determinarà a quin grup pertanyen (nivell 1, 2 o 3) i es 
classificaran dins del seu grup. 
Els participants NO realitzaran descensos sense cadena o amb marxa fixada, si 
no que tots els seus descensos seran sense obstacle. 
 

A la web www.lamolina.cat/allforone  estan publicats els 2 circuits. 

IMPORTANT: En el cas de que es donin condicions meteorològiques o altres causes de 
força major que no permetin el funcionament d’algun dels remolcadors, l’organització 
es plantejarà fer un únic descens, o fins i tot suspendre la prova si la meteorologia és 
extrema o perillosa pels participants. 

1.2. Entrega de premis i barbacoa party 

L’entrega de trofeus i regals es realitzarà al llac de la Molina en una party-barbacoa a la 
que estan convidats tots els riders participants. 

 

http://www.lamolina.cat/all4one
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Article 2. Requisits de participació 
Per participar a la All for One–La Molina és necessari complir amb els següents requisits: 

 Ser major d’edat el dia de la prova. 

 Conèixer i acceptar les condicions del present reglament. 

 Estar perfectament informat sobre quin tipus de prova és la All for One – La 
Molina, els seus recorreguts i desnivells, i disposar dels coneixements, 
experiència, material i perícia necessaris per a poder realitzar un descens en 
MTB.  

Article 3. Inscripcions 
All for One – La Molina disposa de 600 places obertes i el preu de la inscripció és: 
 

- 11,5€ Participants AMB Forfet de Temporada 2018 del bike park de La Molina 
- 23€ Participants SENSE Forfet de Temporada 2018 del bike park de La Molina 

 
 
Las inscripcions es podran realitzar en la web www.lamolina.cat/allforone i NOMÉS en 
el cas de que ENCARA quedin places disponibles es podran realitzar el mateix dia de la 
cursa “in situ”. 
 
L’Organització es reserva el dret a ampliar o a reduir el nombre de places per motius de 
seguretat o per altres motius que puguin afectar el bon desenvolupament de 
l’esdeveniment. En cas que es produeixi, aquesta modificació serà anunciada amb 
suficient antelació a la web www.lamolina.cat/allforone 
 
 

EL PREU DE LA INSCRIPCIÓ INCLOU: 
 

 Dorsal i Cronometratge. 

 Welcome Pack als 200 primers inscrits. 

 Assegurança d’accidents durant l’esdeveniment. 

 Serveis mèdics i ambulància. 

 Pàrquing gratuït. 

 Forfet per accedir a la sortida dels 2 circuits durant el dia de l’esdeveniment. 

 Trofeus pel primer i primera de cada nivell. 

 Festa-barbacoa, amb botifarrada inclosa per cada rider. 
 

 

Article 4. Dorsal, bossa de regal 
El participant estarà obligat a portar el dorsal durant tota la prova, sempre a la part 
frontal del manillar de la bici, de forma totalment visible. 

Cada dorsal serà personal, intransferible i únicament s’entregarà (junt amb la bossa 
de regal) a la persona inscrita. A efectes de verificació serà imprescindible que cada 

rider s’identifiqui amb el seu DNI, PASSAPORT o NIE. 

ELS CANVIS DE DORSAL NO ESTAN PERMESOS SOTA CAP CONCEPTE I 

L’ASSEGURANÇA NOMÉS COBREIX LA PERSONA INSCRITA.  

http://www.lamolina.cat/all4one
http://www.lamolina.cat/all4one
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La recollida de dorsals i bossa de regal es realitzarà durant els horaris descrits al 
programa publicat a la web oficial www.lamolina.cat/allforone.  

 
Article 5. Descàrrec de responsabilitat i declaració d’aptitud física 
La inscripció a la All for One-La Molina implica l’acceptació de les normes i l’adequada 
preparació del participant per a la prova, essent aquest conscient dels perills que implica 
la alta velocitat en baixada i per muntanya, on a tot això s’hi suma la complexitat de 
possibles condicions meteorològiques adverses. En aquest sentit, el participant eximeix 
a l’Organització dels possibles problemes causats per caigudes, accidents o problemes 
de salut derivats de la seva participació a la prova. 
 
Els riders inscrits a la prova subjecte al present reglament entenen que participen 
voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en l’esdeveniment i per tant, 
exoneren de tota responsabilitat a l'Organització, i convenen en no denunciar a l’entitat 
organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc 
iniciar cap reclamació de responsabilitat civil envers les citades parts. 
 
A aquests efectes, en el moment de la recollida del dorsal, el rider haurà d’entregar 
signat “el descàrrec de responsabilitat i declaració d’aptitud física”. 
 

Article 6. Material tècnic obligatori i recomanat 
 
6.1. Material obligatori 
      -    Casc integral 
      -    Ulleres 
 
6.2. Material recomanat 

- Guants 
- Genolleres 
- Proteccions 

- Peto  

Article 7. Penalitzacions 
 

7.1. Taula de penalitzacions 
 
Les persones autoritzades per sancionar podran ser: Metges i els responsables de 
l’organització. 
 

DESCRIPCIÓ DE LA FALTA                                        

 (De major a menor gravetat) 

PENALITZACIÓ 

Omissió d’auxili a una altra persona.  Desqualificació i prohibició de 

participar en futures edicions 

Cedir el dorsal/xip a una altra persona per què ens rellevi 

durant part de la prova o per què la faci sencera i/o 

aportar dades falses a l’Organització. 

Desqualificació i prohibició de 

participar en futures edicions pel 

propietari original del dorsal 

http://www.lamolina.cat/all4one
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Conducta antiesportiva vers altres riders o vers 

l’Organització. 

Desqualificació 

Desobediència de les ordres dels comissaris, responsables 

de la organització metges o infermers 

Desqualificació 

Manca de l’equipament obligatori. Desqualificació 

Llançar voluntàriament residus a terra o qualsevol tipus de 

conducta que pugui alterar el medi natural. 

Desqualificació 

  

 
7.2. Fair Play entre Riders 
 
L’organització disposa de serveis mèdics i de rescat per accidentats. 
 
Això no eximeix a tots els riders a ajudar-se en el cas de que un company necessitar 
ajuda, i mes si tenim en compte que la primera persona a detectar a un rider accidentat, 
sol ser un altre rider. 
 
Per tant, en el cas de que un rider trobi a un company accidentat durant el descens, te 
la obligació d’interessar-se pel seu estat i en el cas de que l’accidentat necessiti ajuda 
urgent cal quedar-se amb ell i avisar al següent rider que passi perquè continuï el 
descens i demani ajuda al a la zona d’arribada. 
 

Article 8. Drets d’imatge 
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 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i a qui aquesta autoritzi, a la 
realització de fotografies i filmació de la seva participació a l’esdeveniment descrit en 
aquest reglament, i els dona el seu consentiment per la difusió i explotació comercial i 
publicitària de totes les imatges preses durant el mateix, 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. 
 
En tot moment, el participant podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació 
de les seves dades en l’àmbit reconegut per la ja citada Llei Orgànica de 15/1999 de 13 
de desembre, enviant un e-mail a lamolina@lamolina.cat  
   
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es reserva en exclusivitat els dret sobre 
la imatge de totes les proves vinculades a la marca All for One.  Qualsevol projecte 
mediàtic o publicitari que n’exploti la imatge haurà de comptar amb el seu 
consentiment. 

 

mailto:lamolina@lamolina.cat
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Article 9. Protecció de dades 
 
En compliment amb allò establert en la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, , Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) amb NIF: Q0801576J, li informem que les seves dades personals facilitades a 
través del formulari d'inscripció en el lloc web: www.lamolina.cat/allforone són 
incorporades a un fitxer automatitzat anomenat “esdeveniments esportius“ del que n’és 
responsable responsable Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la finalitat 
del qual és la d'administrar i gestionar la seva participació en tots els seus 
esdeveniments així com la subscripció al nostre Newsletter a través del qual serà 
informat sobre els diferents esdeveniments organitzats per l’entitat responsable. 
 
De qualsevol forma, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i 
exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests 
efectes a responsable Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a través de 
l'adreça de correu lamolina@lamolina.cat   
 
 

Article 10. Modificació del reglament 
 
La realització de la inscripció implica el reconeixement i acceptació del reglament. 
El contingut d’aquest reglament serà modificat en el cas que s’hi detecti algun error o 
que algun article no quedi prou clar pels participants. 
Les modificacions rellevants del reglament seran degudament comunicades a través de 
la web, News Letter o XXSS.  
 
Aquesta és la Versió 1 del reglament de la All for One-La Molina 2018. 
 

http://www.lamolina.cat/all4one
mailto:lamolina@lamolina.cat

