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Consulta en aquest document, tot el que necessites saber sobre transferències 

entre distàncies, transferències entre atletes, transferències a la pròxima edició 

i devolucions de la teva inscripció. 

 

Transferències entre distàncies 

Distàncies  Condicions 

Road Full Distance → 
Road Half Distance 

No s’abonarà la diferència de preus existent  

Road Half Distance  → 

Road Full Distance 

S'ha d’abonar la part proporcional 

Gravel Half Distance  → 

Gravel Olympic Distance 

No s’abonarà la diferència de preus existent 

Gravel Olympic Distance 

→ Gravel Half Distance 

S’ha d’abonar la part proporcional 

 

 

1. L'atleta no podrà realitzar més d'una vegada l'opció de traspàs entre les 

distàncies o proves existents. 

2. La data límit per fer un traspàs entre distàncies serà el 12/03/2023. 

3. Els dorsals adquirits per invitació no poden optar a cap mena de 

reemborsament o transferència. 

 

Qué he de fer? 

1. L'atleta ha d'omplir el formulari que trobarà en el següent enllaç (anar al 

formulari). 

2. L'atleta ha d'indicar l’opció transferir entre distàncies. 

3. Per últim, l’organització es posarà en contacte amb el propietari del 

dorsal per informar-lo de que el tràmit s'ha realitzat correctament. 
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Transferències entre atletes 

La transferència a un altre atleta només serà viable en un cas: 

1. L'atleta que va sol·licitar el traspàs del 2022 (2n edició) per 2023 (3a edició) i 

aquest any no pot participar-hi. És l'atleta qui ha de cercar una altra persona 

interessada per realitzar la transferència. 

 

Cal tenir en compte: 

1. Qualsevol altra situació que no es contempla en el cas esmentat no es 

procedirà a realitzar la transferència. 

2. L'atleta que serà propietàri/a del dorsal haurà d'abonar un 10% sobre el preu 

vigent (en el dia del traspàs) de la inscripció. 

3. La data límit per fer el traspàs entre atletes és 12/03/2023. 

 

Qué he de fer? 

1. L'atleta ha d'omplir el formulari que trobarà en el següent enllaç (anar al 

formulari). 

2. L'atleta ha d'indicar l’opció transferir a un altre atleta. 

3. Per últim, l’organització es posarà en contacte amb el propietari del dorsal per 

informar-lo de que el tràmit s'ha realitzat correctament. 
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Transferència a l’edició 2024 (4t edició) 

 

1. Els atletes que s'han inscrit en l'edició 2023 ( 3a edició) i sol·licitin el traspàs a 

l'edició 2024 (4a edició) tenen com a límit el dia 12/03/2023. 

 

 

 

Qué he de fer? 

1. L'atleta ha d'omplir el formulari que trobarà en el següent enllaç (anar al 

formulari). 

2. L'atleta ha d'indicar que vol realitzar el traspàs el dorsal a la següent 

edició. 

3. Per últim, l’organització es posarà en contacte amb el propietari del 

dorsal per informar-lo de que el tràmit s'ha realitzat correctament. 

 

Devolucions 

Per inscrits fins al 31/10/2022 

Política de devolució Data límit de devolució 

100% reemborsable Fins el 31/01/2023 

25% reemborsable Fins el 13/04/2023 

 

Per inscrits entre 1/11/2022 i 31/01/2023 

Política de devolució Data límit de devolució 

25% reemborsable Fins el 13/04/2023 
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1. L'atleta que sol·licita una devolució de la inscripció fora del termini 

estimat, no es reemborsarà cap part proporcional. 

2. L'atleta és responsable de conèixer les dates de les devolucions. 

3. Tota la gestió de devolució comportarà l'abonament d'un 10% que 

s'aplicarà sobre la inscripció. Per més consultes respecta la devolució, 

has d'omplir el formulari que trobaràs en el següent enllaç (anar al 

formulari). 

 

Qué he de fer? 

1. L'atleta ha d'omplir el formulari que trobarà en el següent enllaç (anar al 

formulari). 

2. L'atleta ha d'indicar que vol la devolució corresponent del dorsal. 

3. Per últim, l’organització es posarà en contacte amb el propietari del 

dorsal per informar-lo de que el tràmit s'ha realitzat correctament. 

 

 

Per últim si tens qualsevol pregunta, no dubtis en contactar-nos i et respondrem 

el més aviat possible. Omple el següent formulari (anar al formulari). 
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