UEC MTB ULTRA MARATHON
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2020
VIELHA (VAL D’ARAN) | CATALONIA, SPAIN
COMUNICAT OFICIAL: LA PDF NON STOP 2020 ES CANCEL·LA
El Club Ciclista Pedales del Mundo, organitzador de la Pedals de Foc Non Stop 2020, d'acord amb la
UEC, la RFEC, la FCC i totes les administracions, ha decidit cancel·lar el Campionat d'Europa MTB
Ultramarathon previst per al proper 27 de juny a Vielha (Lleida).

NOTA DE PREMSA

La situació derivada de la crisi sanitària del Covid19 al nostre país i a tota Europa, unida a la incertesa
respecte a una hipotètica tornada a la normalitat en la celebració d'esdeveniments esportius com una
PDF Non Stop, ens porta a prendre aquesta dolorosa però creiem que assenyada decisió en el nostre
15è aniversari.
L'organització de la Pedals de Foc Non Stop comporta mesos d'esforç i treball, molt temps invertit de
persones que no es dediquen professionalment a això i que ara tenen moltes dificultats per reunir-se
i seguir portant a terme les diferents tasques que tenen assignades. Logísticament és un repte
majúscul per a una entitat petita com la nostra, i intentem superar-lo cada any, i la responsabilitat
que comporta estar a el front de tot plegat no és poca. Així doncs, i sempre posant per davant la
seguretat dels ciclistes i de tot l'equip organitzatiu, creiem que el més assenyat és no celebrar la
prova en la data prevista.
La inseguretat de la situació actual, el desconeixement respecte les possibles mesures a adoptar per
dur a terme un esdeveniment com la PDF, la dificultat dels ciclistes inscrits per preparar en
condicions la prova o en poder desplaçar-se fins a Vielha en les dates previstes, l'impacte de
cancel·lacions hoteleres i similars, o el desplegament mèdic i de seguretat necessari per a la PDF en
una vall amb recursos limitats i en situació d'alarma pel Covid19, són altres factors que no es poden
passar per alt, i en aquest sentit creiem que és millor prendre la decisió amb cert marge de
maniobra.
Igualment, per la singularitat de l'entorn que acull la PDF així com per les particularitats derivades
d'un esdeveniment de més de 200 km que discorre per diverses comarques d'alta muntanya, i amb la
voluntat també de no perjudicar altres organitzacions que ja tenen programats els seus
esdeveniments en el segon semestre del l'any, creiem que no és ni viable ni lògic buscar una nova
data aquest any, pel que us emplacem a tots a juny de 2021.
Amb aquest escenari sobre la taula, les decisions de l'organització respecte a les inscripcions ja
realitzades són:
• es guardaran totes les inscripcions efectuades per a la 15º edició de la PDF Non Stop a
celebrar al juny de 2021, amb les mateixes condicions
• fins al 30/04/20 (inclòs) s'atendran totes les peticions rebudes al formulari del mailing enviat
a cada inscrit o bé al correu electrònic inscripciones@quieroundorsal.es d'aquells inscrits que
vulguin la devolució de l'import de la inscripció 2020. Aquesta devolució serà del 100% de
l'import pagat. No s'atendrà cap petició realitzada per qualsevol altre canal que no sigui l'adreça
de mail citada o el formulari, o realitzada més enllà del 30/04 a les 23:59. Més enllà d’aquesta
data, es guardarà la inscripció per 2021, o ens cenyirem a les condicions de cancel·lació
descrites en el Reglament de la prova si es sol·licita.
Finalment, en aquest moment tan complex, ens agradaria agrair la confiança de les institucions i
administracions que donen suport el nostre esdeveniment, així com dels patrocinadors i
col·laboradors del mateix, voluntaris i equip organitzatiu. I com no, de tots els ciclistes que us havíeu
inscrit a la meravellosa bogeria de la PDF Non Stop 2020.
Moltes gràcies a tots!
Club Ciclista Pedales del Mundo
Vielha 15 d'abril de 2020
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb l'organització a través de info@pdfnonstop.com

