GUIA D’ORGANITZACIÓ
COPA CATALANA BTT MARATÓ 2022
06/03/2022

La Santa Vall

No Nature No Future Club

Sant Gregori

03/04/2022

Torrelles de Foix

V Open Kenda

Torrelles de Foix

04/06/2022

Garrigues Bike

GarriguesBike

Castelldans

10/07/2022

L’Esquella Btt

Club Pirinenc L’Esquella

Vall de Ribes de Freser

23/10/2022

IX Pedals de Tros

Btt Queralt

Sta. Coloma de Queralt

1. REGLAMENTACIÓ
És obligatori seguir la Normativa BTT – 2022 de la FCC
punt 2.1.2.- CROS COUNTRY MARATÓ XCM i punt 4.2.- COPA CATALANA MARATÓ XCM

1.1 Circuit
Els circuits de Marató han de tenir un temps aproximat de 3h pel primer ciclista i una distància mínima
aproximada de 60km i un màxim de 120km*.
El recorregut pot ser d’una sola volta per tota la distància o diferents voltes fins un màxim de 3 voltes per
tota la distància. En el cas de volta única no és podrà passar pel mateix lloc i en el mateix sentit dos cops,
a excepció de la zona de sortida/arribada.
S’establirà un “tancament de control” de les zones de cronometratge i avituallament. Per establir el temps
de tancament, s’aplicarà el 80% d’increment del temps del primer esportista, independentment del sexe, en
la línia d’arribada.
Les àrees tècniques seguiran la normativa del apartat 1.6.
En el cas del XCM com a màxim hi haurà 3 àrees tècniques.
1.2 Inscripcions i categories

En aquest tipus de proves només podran participar ciclistes de categoria Sub23 M/F, Elit M/F, Màster M/F.
La categories que no arribin al mínim de 3 participants s’agruparan a la categoría inferior o superior en
funció del què correspongui.
Les categories per les classificacions serán:


Sub23 (M/F), Elit (M/F), Màster 30 (M/F), Màster 40 (M/F), Màster 50 (M/F), i Màster 60 (M/F)
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El participant es podrà inscriure pels mitjans que habiliti l’organitzador, o en el seu cas si l’organitzador no
disposa de mitjans per fer-ho a través de la web FCC (veure punt 1.3).
L’organitzador entregarà el dorsal i si escau el bicixip als participants. L’organitzador haurà de facilitar el
fitxer de la inscripció i també el de la classificació en el format establert que s’entregarà des de la FCC, per
fer l’arrossegament de la Copa Catalana de Marató. S’aconsella donar dorsals diferents als participants
Federats i els que facin la prova d’Oci.
Colors de dorsal:


Dones :

Sub23, Elit, Màster

Fúcsia



Homes:

Sub23,

Verd

Elit,

Groc

Màster 30,

Taronja

Màster 40,

Blau

Màster 50 i 60

Marró

1.2 Sortides
Es prepararan calaixos en funció de les categories. La sortida es donarà conjunta a tots els calaixos. Per
preparar els calaixos de les diferents categories es cridarà segons Rànquing FCC els 25 primers
classificats de cada categoria i els corredors amb punts UCI. Qualsevol situació diferent a l’anterior s’haurà
d’informar al comitè tècnic de la FCC i arbitral per decidir la seva idoneïtat.
Entre el grup de competició i la marxa (o grup no competició) hi ha d’haver un temps mínim de 10 minuts.
La sortida es donarà amb un espai de temps suficient entre les dues sortides per tal d’evitar interferències.
1.3 Premis i mallots de líder
Es farà entrega de trofeus a els tres primers classificats de cada categoria (M/F) sempre que hi hagi un
mínim de 3 participants. Si no els participants, passaran a competir a la categoria inferior o superior en
funció de la seva categoria.
No hi haurà premis en metàl·lic, serà decisió del organitzador si en vol donar.
Al final de cada prova s’entregarà el Maillot de Líder Elit/Sub23 (M/F). Es donarà un màxim de mallots en
el cas de que el líder sigui el mateix.
A la última prova s’entregarà Maillot de Campió/na de Copa Catalana de Marató de totes les categories
(veure punt 1.2 d’ aquesta guia)

1.4 Puntuació
La Copa Catalana de Marató 2022 constarà de les curses establertes segons el calendari aprovat per la
FCC. Per obtenir la classificació general final de la Copa Catalana de Marató 2022 es sumaran els punts
obtinguts a totes les proves puntuables.
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En cas d'empat a punts, es resoldrà a favor del corredor que hagi obtingut el major nombre de primers
llocs, de segons, de tercers i així successivament. El Sistema de Puntuació per cada categoria serà la
següent: Puntuació Individual segons Taula 1 de l’apartat 7.1.1.1
Les curses puntuables per aquesta Copa Catalana de Marató, puntuaran també pel Rànquing Català
Individual de Marató 2022, juntament amb les altres proves puntuables per aquest Rànquing Català
Individual, que constaran al Calendari de la FCC.
1.5 Comitè d’Àrbitres
2 arbitres per cursa, sempre que la gestió de les classificacions es faci des de l’organització.

2. ORGANITZACIÓ
2.1 Sol·licitud de prova a la FCC
A
la
pagina
web
www.ciclisme.cat
a
l’apartat
sol·licitud
curses
(https://www.ciclisme.cat/contingut/sollicitud-de-prova-esportiva, dins l’apartat de Btt, Marató) podeu trobar
el procediment i la Documentació necessària, el Reglament base per curses de BTT i les taxes federatives
2022.
Important: el termini presentació de la documentació és d'un mínim de 45 dies abans de la data de
la cursa.
2. 2 Material i serveis d’organització


Ambulància de tipus Suport Vital Avançat + Metge. Preveure arribada del dispositiu uns 30' abans
de la sortida com a mínim i temps de presència suficient pel desenvolupament de tota cursa.
Disposar des d’organització dels coneixements suficients per poder arribar amb rapidesa a
qualsevol punt del recorregut per poder evacuar a qualsevol ferit.



Sistema de megafonia i speaker



Pòdium per lliurament de premis.



Senyalització des de vies interurbanes principals cap a la zona de control i d’arribada



Senyalització recorregut



Carpa per Equip arbitral FCC* + connexió elèctrica, endolls per connectar ordinadors i sistema de
control per bici xips. 2 taules i 4 cadires per comitè d’àrbitres



Personal d’organització per organitzar les inscripcions (2 taules i quatre cadires), i també per
organitzar graelles de sortida i controls dins del circuit en encreuaments i zones de perill.



Condicionament i senyalització de zona tècnica a la zona d’arribada i/o a meitat del recorregut.



Tanques de protecció, com a mínim 15m abans i després de la línia d’arribada



Arc inflable a l’arribada*



2 bobines de cinta de marcatge*
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Box per preparació de les graelles de sortida per cada categoria. Recomanable preparació de 5
boxes amplis amb tanques a una zona pròxima a l’àrea de sortida però sense dificultar la sortida i
el desenvolupament de la cursa. A cada box es posarà una indicació-panel amb la categoria
assignada.



Zona de box pels equips per instal·lar carpes i assistència amb distàncies de seguretat (espai
ampli).



Habilitar aparcament per uns 200 vehicles.



Preveure brides de recanvi per a les plaques de la bicicleta.



Preveure tenir marcats i senyalitzats els circuits i zones tècniques el dia anterior a la prova.



Retirar totes les cintes i panels de senyalització una vegada finalitzada la cursa.



En qualsevol element de publicitat que faci referència a la cursa, així com en el pòdium i l’arribada
hi haurà la presència d’elements (logotip, banderoles, pancartes,...) referents a la Federació
Catalana de Ciclisme com a entitat coordinadora de la Copa Catalana de Marató.

Mesures Covid 19
Davant la incertesa de l’evolució de la pandèmia des de la FCC recomanem :


Hidrogels repartits per diferents punts de la zona on es concentra la cursa, i que estigui a l’abast
dels corredors, tècnics, àrbitres, organització,...



Amb la responsabilitat de tothom, haurà de vetllar per mantenir les distàncies de seguretat
interpersonal, així com l’ús de mascareta per part de tothom en situacions d’aglomeració, excepte
els corredors que se la podran treure 30 segons abans de l’inici de la competició, i a la fotografia
del pòdium, durant uns segons. Per accedir al pòdium cal portar-la. La zona d’arribada estarà
limitada a les persones acreditades.



L’organitzador i en funció de la situació epidemiològica decidirà si hi haurà obsequi.



Avituallament líquid durant la cursa i a l’acabar la prova, en funció de la situació epidemiològica.



Hi haurà dutxes (aigua calenta), sempre que els organismes superiors ho permetin.



Hi haurà mànegues per rentat de bicicletes, sempre que la situació Covid-19 ho permeti.



El Servei de bar per venda de begudes i entrepans també anirà en funció de la situació de la
pandèmia Covid-19, i de les restriccions del moment.



Preveure serveis (homes i dones) amb hidrogels a la porta.

Recomanable


Panel – cartellera per comunicacions, llistat de sortida i classificacions



Motos Trial o similar per obrir i tancar la cursa (sempre que no hi hagi afectació ni es necessiti
autorització de Medi Natural)



Preveure un vehicle tot terreny per cobrir emergències.
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* Material que pot proporcionar la Delegació de la FCC en cada cas. Cal contactar per fer la petició i
recollir-lo a la seu dins la mateixa setmana de la cursa. Abans s’haurà fet una reserva (15 dies abans com
a molt tard) especificant club i per quina cursa és el material. Per les fletxes s’ha de deixar una fiança de 1
€ / fletxa.

La Federació Catalana de Ciclisme entregarà a cada cursa els mallots de líder següents:


Mallot de Líder de la Copa Catalana de Marató: 2 mallots de líder M/F

La Federació Catalana de Ciclisme entregarà a la darrera cursa els mallots de líder següents:


8 mallots de líder final (entrega a la darrera cursa per cada categoria establerta)

COSTOS ORGANITZACIÓ
Taxa Cursa Drets Federatius Assegurança: 250€
2 arbitres: 250€ aproximadament
Ambulància SVA i metge
30 Trofeus
Avituallament líquid a la prova

Federació Catalana de Ciclisme
1 de febrer de 2022
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