Preàmbul
 Un cop presa la decisió de continuïtat de la Xallenger, s’ha decidit, en unió amb diferents clubs i
per evitar qualsevol tipus de problemes, dubtes i malentesos, documentar mitjançant una
normativa interna la gestió de la Xallenger de forma imparcial i de comú acord.
 A la finalització, es presentarà un document que es firmarà de manera conjunta per tots els clubs
participants, en acord a les condicions importants presentades i que servirà per a la correcta
gestió de la Xallenger i la Web que té com a suport informàtic i informatiu .
 Aquest document pretén, únicament, unificar criteris i autoritzar Manjisoft com a únic Gestor i
generar una normativa de consulta comuna a tots els clubs integrants.
 Primera part/ Primer apartat





Clubs pertanyents
Únic Logotip de la Xallenger
Normativa interna
Unificació de criteris

La Xallenger és per si mateixa, com indica la imatge:
La unió de Clubs totalment independents que organitzen una Marxa, i que mitjançant un programa
comú BTTNET generen un sistema de classificacions Via Web gestionat per Manjisoft.
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LOGOTIP Xallenger.
1. De mutu acord es pren la decisió que el logotip per a la Xallenger serà un sol i únic.
2. Aquest logotip queda acordat amb l’únic nom de Xallenger encara que representi a les diferents
comarques que uneix ja que en qualsevol cas pot adherir-se una comarca no anomenada i
d’aquesta forma s’eviten possibles malentesos.
3. El logotip consta del que representa un braç humà aixecant un trofeu, un casc de btt, un tub per
aigua i el nom Xallenger btt, cada any es posarà de forma individual per tal de definir l’any de
Xallenger.
4. Tots els clubs que pertanyen a la Xallenger utilitzaran aquest logotip en els seus cartells o díptics
de realització de Marxa que pertany a la Xallenger, que anirà inserit a un costat fent referència a
que el club i la seva marxa formen part activa de la Xallenger.
5. El logotip és propietat de la Xallenger i, per tant, pertany a tots els clubs que la formen, en cap
cas és propietat de cap club i, en cas de canvi de logotip, haurà de ser acordat entre tots els clubs
que formen la Xallenger.
6. No hi haurà cap mes logotip que l’estàndard, tots els altres logotips representaran únicament al
club que el faci servir, però no es podrà assignar el nom de Xallenger.
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Criteris i conceptes bàsics.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepte i requeriments
Acceptació dels Clubs i noves incorporacions
Compromís
Unificació de criteris
Organització
Motius d’exclusió d’un club de la Xallenger

1- Concepte de la Xallenger i requeriments bàsics per participar-hi.
 Xallenger es defineix com a conjunt i unió de marxes independents que són gestionades pels
clubs, prenent la decisió d’unir-se per generar una classificació de totes les marxes de manera
conjunta.
 Les marxes seran gestionades i realitzades per cadascun dels clubs de manera independent i
totalment autònoma, però amb uns factors comuns; el més important és que es realitzarà una
puntuació general i es generarà una classificació i guanyadors a cadascuna de les categories
existents.
 Per poder accedir a la Xallenger s’han de complir aquests requeriments:
1. Ser un club ciclista .
2. Pertànyer a una població de les comarques de l’Alt o Baix Penedès, Garraf i Anoia.
3. Acceptar en la seva totalitat i sense condicions el reglament de la Xallenger firmant el
compromís de participació i reglamentació pel responsable del Club.
4. Obligada adquisició del programa de gestió de la Xallenger BTTNET.
5. Signar l’autorització de final de marxa per a la gestió de la Web

2- Acceptació dels Clubs de la Xallenger i noves incorporacions

 A- Punts d’unió i gestió dels clubs actuals.
 Firma d’un document amb caràcter informatiu, on es documenta i reconeix la unió de tots els
clubs participants a la Xallenger i la unitat de conceptes i gestió, així com també, d’obligat
seguiment.
 Tenir en comú la gestió mitjançant el programa BTTNET i la mateixa gestió de classificacions a
la Web de Manjisoft.
 Igualtat de categories i normativa de participació així com el preu de l’esdeveniment i l’hora
d’inici.
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 B- Noves incorporacions de clubs a la Xallenger
 L'assistència a la primera reunió Xallenger per part d’un nou club ha de ser consensuada i amb
previ avís a tots els altres clubs membres de la Xallenger.
 Per a l‘entrada a la Xallenger d'un nou club és imprescindible disposar del programa Gestió
BTTNET o estar en contacte prèviament amb Manjisoft, que informarà al futur club dels
conceptes bàsics a tenir en compte.
 El nou club haurà de signar el document de compromís i responsabilitat per tal de fer efectiva la
seva adhesió a la normativa Xallenger i el compliment del seu reglament.
 Hi ha un límit de temps per a l'entrada d’un nou club a la Xallenger; un cop passat aquest temps,
limitat a 2 mesos (desprès de la 1a reunió anual Xallenger), el club no en formarà part, ni serà
efectiva la seva adhesió.
 El document a signar per part dels clubs de nova incorporació és aquest mateix, igual que la resta
de clubs participants, i no és en cap cas vinculant, simplement és d’acceptació de tota la
normativa ja creada i acceptada per la resta de clubs.

3- Compromís
1. Tots els clubs firmants del compromís de participació de la Xallenger s’acullen, sense dubtes ni
reserves de cap tipus, a la normativa interna de la Xallenger.
2. Tots els representants dels clubs sota-signants han estat degudament informats del concepte de
XALLENGER i són coneixedors del compromís adquirit.
3. Tots els clubs es comprometen a informar als seus socis de la participació a la Xallenger.
També hauran de comunicar-ho als participants en la seva marxa, amb els mitjans que el mateix
club tingui al seu abast abans de la marxa.
4. En cap moment el club sota-signant deixarà la Xallenger sense previ avís d’n temps prudencial i
en funció de la causa de l’abandó. Aquest abandó ha de ser justificat. L’avís es farà als altres
clubs membres de la Xallenger per escrit i amb temps suficient per optar a modificacions.
5. Tots el clubs participants a la Xallenger han de ser gestionats mitjançant el
programa/plataforma BTT NET.
6. Manjisoft.com no és, en cap cas, el propietari de la gestió de la Xallenger. La firma d’aquest
acord cedeix únicament les competències per part dels clubs a l’administració de les dades
enviades mitjançant BTT NET a Manjisoft. Aquestes dades tenen com a base el DNI, nom, any
de naixement, sexe i altres dades bàsiques dels participants imprescindibles per a la correcta
gestió, i seran cedides en conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter
personal únicament entre els clubs.
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7. S’estableix un temps màxim, a definir pels clubs, de dies de reclamació de dades en cadascuna
de les marxes, sempre sota supervisió i suport de Manjisoft.com. Un cop passat el temps de
reclamació, quedarà anul·lada qualsevol modificació de dades.
8. En cas d’anul·lació o canvi de data de la Marxa, el club afectat ho comunicarà a la resta de
clubs com més aviat millor i sempre abans de haver fet la publicitat. En cas contrari, els costos
seran a càrrec del club afectat.

4- Unificació de criteris.
1. Tots els clubs, a les seves marxes, han de definir les mateixes categories en funció de les
edats, i associar aquestes categories unificant criteris de participació i puntuació.
2. És responsabilitat de cada club permetre la participació als menor de 15 anys. Aquests es
situarien a la Categoria A i la participació queda gestionada i autoritzada per cadascun dels
clubs organitzadors i de la seva marxa, sense obligacions per a la resta de clubs.
3. La resta de categories queda acordada i definida: B, C, D, E, F (femenins única categoria)
4. Classificació per equips:
• Puntuaran a la Xallenger els equips amb participant inscrit i associat al mateix club.
• Tot aquell participant que a l’inici de la Xallenger s’associï o s’inscrigui amb un club, a
efectes de gestió de la Xallenger, continuarà la resta de les marxes assignat amb el mateix
club que la primera marxa.
• La puntuació incidirà de forma directa en la classificació de clubs.
• Un cop iniciada la Xallenger amb un equip, la puntuació obtinguda serà assignada a aquest
equip.
• El canvi d’equip durant la Xallenger provoca l’eliminació dels punts obtinguts per aquell
participant.
5. En cas d’empat entre participants:
En cas que es doni a la classificació general un cas d’empat que pugui afectar al lliurament de
premi o altres, el participant que més puntuarà serà aquell que hagi obtingut millors
puntuacions a les proves Xallenger. És a dir, el participant que tingui més bones posicions a
les classificacions de les diferents Marxes.
6. Temps per queixes i desacords:
El temps per fer al·legacions i queixes per part dels participants als clubs, per possibles errors
a les classificacions, serà de 7 dies naturals desprès de la Marxa. Un cop passat aquest temps,
les dades seran acceptades com a bones i ja no es podrà canviar ni modificar la classificació
i/o premis, tot quedarà segons el resultat donat el dia de la Marxa.
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5-. Organització.
1. Es faran les reunions generals ordinàries necessàries al començament de cada nova edició
anual de la Xallenger, on es podran incloure, rectificar i modificar aspectes de la Xallenger,
així com també les dades de les marxes i conceptes generals, per a les noves edicions.
2. S’anomenarà un representant per cada equip integrant a la Xallenger per resoldre les
qüestions tècniques i/o problemes de l’organització, una vegada començada la nova edició,
sempre amb caràcter urgent i amb la necessària assistència d’aquests representants.
3. Es dipositarà en concepte d’aval una quantitat a definir, per gestió de despeses en publicitat,
despeses de la web Manjisoft i compra de trofeus als premiats al final de la Xallenger.

6-. Motius d’exclusió d’un club de la Xallenger
En tots els casos, un club nominat per a l‘exclusió serà sotmès a votació per la resta de clubs de la
Xallenger en assemblea. I podrà ser expulsat pels següents motius:
 - No respectar els acords de les reunions de la Xallenger.
 - No assistència de cap membre del Club a les reunions ordinàries que convoqui la Xallenger.
 - No fer el pagament amb la màxima rapidesa possible de les despeses comeses per la Xallenger
com: copes, cartells, aperitius etc... un cop acabada l'última prova de la Xallenger.
 - Per les reiterades queixes dels participants envers el circuit, poc atractiu, molt dur, mal
senyalitzat, etc...
 - No garantir l'esmorzar i la beguda a tots els participants.
 - No fer el pagament anual a BTT-NET per la gestió de la web.
 - No enviar la classificació de la marxa a temps o abans de 96 hores de la Marxa a la web BTTNET via correu electrònic.
 - No fer un bon ús del programa BTT-NET sense errors de classificació.
 - No fer la marxa del dia establert per tots els clubs, sense cap motiu de justificació (mal temps
etc.).
Participants de la Xallenger :
Firma/Segell d’acceptació i compromís per part de tots els clubs participants
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