GUIA D’ORGANITZACIÓ OPEN DE LLEIDA BTT 2022

19 de març - Open Lleida La Serreta Corbins (Serreta Corbins - Bici 3.0)
26 de març - Open Lleida El Vilosell (CC El Vilosell)
3 de setembre - Open Lleida Serra d'Almenara (CC Serra Almenara)
1 d'octubre - Open Lleida Monestir Les Avellanes (AE Noguera Sport Bike)
15 d'octubre - Open Infantil Vila de Juneda (CC Colla la Pedalada Juneda)1
22 d'octubre - Open Lleida Tartareu (CC Tartareu)

1. REGLAMENTACIÓ
És obligatori seguir la Normativa BTT – 2022 de la FCC, punt 5.- Open Territorial BTT

Circuits
Per a completar les distàncies reglamentades a les curses puntuables per l’Open Territorial,
s'organitzaran els recorreguts dins un circuit repetit. En aquest cas es recomana circuits amb
distàncies entre 4 i 6 quilòmetres en categories Open, amb una duració per volta d’uns 15-20
minuts. En el circuit hi haurà una zona tècnica ben marcada i definida per casos de reparacions i
avituallament, segons preveu la normativa de BTT i el protocol Covid (en cas que sigui
d'aplicació). La comissió de BTT conjuntament amb l’Organitzador i el Comitè d’àrbitres poden
modificar les distàncies / temps reglamentats en funció del nivell de dificultat del terreny. El comitè
d’àrbitres podrà modificar el nombre predeterminat de voltes per categoria, en funció de la
climatologia, terreny o altres dificultats que puguin sorgir.
OPEN:
Elits/S23: 1h 10’ a 1h 25’
Júniors, M30, M40: 55’ a 1h 10’
Cadets, M50, M60: 40’ a 55'
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Només categories Kids Cup

En el cas de la Promoció Kids Cup es recomana dos circuits (veure Guía Tècnica Copa Catalunya
Infantil BTT): un per categoria prebenjamins i benjamins (mínim 1km), i un altre per les categories
principiants, alevins i infantils (de 2 a 3 km). La durada de la cursa per categoria, tal com marca la
normativa, serà el següent:
PROMOCIÓ - KIDS CUP:
Infantils: 40’
Alevins: 30’
Principiants: 25’
Benjamins 15'
Prebenjamins 10'

Inscripcions
Només inscripcions on-line i sempre a través de ciclisme.cat
No s’acceptaran llicències de dia ni de cap altre tipus no competitiu per cap categoria.
Les inscripcions es tancaran el dimarts previ a la cursa a les 23.59h.
• Preus On-line: Cadets i Juniors: 12€, Resta categories: 17€, Promoció/Kids Cup: 6€2
• Preus fins divendres 14h (inscripcions no garantides): Cadets i Juniors: 24€, Resta
categories: 34€, Promoció: 6€. La FCC realitzarà la transferència de les inscripcions al Club, el
divendres previ a la cursa.
• Lloguer de xip de competició categories Cadet a Màster: 8€
• Lloguer de xip de competició categories Aleví i Infantil: 5€

Horaris control llicències, confirmació inscripcions i recollida de
placa dorsal
• 7:45* a 8:30 (13:45 a 14:30): Recollida de dorsals i control de llicències Promoció (fins Infantils)
• 8:30 a 10:00 (14:30 a 15:30): Recollida de dorsals i control de llicències Cadets, Màster
30-40-50-60, Fèmines, S23 i Elits
* A la primera prova del Open les plaques es podran recollir a partir de les 7:30 h

Aquí cal restar 1€ de despesa del TPV d'inscripcions. Les categories cadets a màsters també aportaran 1€ al ciclisme
de base, com en la resta de modalitats.
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Horaris curses
9:00h (15:00)
1a sortida cursa Kids Cup: categories de promoció Prebenjamins i Benjamins
9:25 (15:25)
2a sortida cursa Kids Cup: categories de promoció Principiants, Alevins i Infantils
9:30 (15:30)
Entrega d'obsequis a tots els participants prebenjamins i benjamins, 1a sortida
11:00h (17:00)
3a sortida: Categories Open (Fem Cadet, Fem junior, Fem S23, Fem Elit, Fem màsters, Cadets,
M50, M60)
· 11:00 Fèmines (S23, Elit, Màsters)
· 11:01 Cadets M, M50, M60
· 11:02 Cadets i Júniors fèmines
11:10h (17:10)
Lliurament de premis categories 2a sortida (principiants, alevins i infantils)
12:30h (18:30)
4a sortida Categories Junior, S23, Elit, M30, M40
· 12:30 S23 i Elit M
· 12:31 Junior M, M30
· 12:32 M40
13:45h (19:45)
Lliurament de premis categories Open (3a i 4a sortides)

Formació de graelles de sortida
En categories OPEN es prendrà com a criteri l'arrossegament - classificació general de cada
prova (i en la primera prova, la referència serà la general final del Open Lleida 2021).
En categories KIDS CUP la graella de sortida, a la primera cursa de l'any, es farà segons
l'arrossegament - classificació general de 2021, sempre que es mantingui categoria, i pels que no
per ordre d'inscripció.

Les graelles de sortida a les curses següents es faran segons aquests criteris:
- En categoria Infantil es farà tenint en compte la Classificació Kids Cup Scratx del Open Lleida
(sense distinció de sexes) després de la darrera prova disputada; els ciclistes no classificats,
per ordre d’inscripció.

- A la resta de categories es farà per puntòmetre: s'assignaran punts a cada ciclista en cada
cursa d'acord a la seva posició en arribar, i aquest acumulat de punts o puntòmetre servirà per
determinar les graelles de les curses. El puntòmetre no és ni un rànking ni una classificació
general, i només serveix per determinar la posició en les graelles de sortida. La llista de sortida
es penjarà a la documentació de la prova del web ciclisme.cat.

Dorsals i xips
S’utilitzaran els dorsals únics dels Opens de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elit i S-23: 1 - 249 blanc
Junior: 250 - 375 verd
Femení cadet: 376 - 386 vermell
Femení junior: 387 - 394 vermell
Femení S23 / Elit: 395 - 430 fúcsia
Femení Masters: 431 - 439 fúcsia
Cadet: 440 - 540 groc
Masculí Màster 30: 541 - 645 taronja
Màster 40: 646 - 769 blau
M50: 770 - 845 marró
M60: 846 - 869 vermell

Categories de promoció
•
•
•
•
•
•

Infantils: 1 - 150 verd
Alevins: 151 - 300 blau
Principiants: 301 - 450 lila
Benjamins: 451 - 580 vermell
Prebenjamins: 581 - 650 marró
Reserva: 651 - 750 blanc

Els xips de competició seran obligatoris per totes les categories Open (cadets a màsters) i per les
categories alevins i infantils de Kids Cup. Tota la informació relativa als xips, compra i activació, i
lloguer la podeu trobar a https://www.ciclisme.cat/contingut/xips

Premis i trofeus
Premis
Es repartiran 300€ per prova:
• Elit/S23 (com 1 sola categoria scratx): 1r: 60€ / 2n: 45€ / 3r: 30€ / 4t: 15€
• Fèmines Elit/S23 (com 1 sola categoria scratx): 1a: 60€ / 2a: 45€ / 3a: 30€ / 4a: 15€
El pagament l'efectuarà l'organitzador en efectiu als interessats/des en finalitzar la prova.
Trofeus
Open XCO: primers de cada categoria (13 categories, 13 trofeus). Elit masculí, Elit fèmines, S23
masculí, S23 fèmines, Màster Fèmines, M30, M40, M50, M60, Junior masculí, Junior fèmines,
cadet masculí, i cadet fèmines.
Promoció Kids Cup: primers de cada categoria (6 categories, 6 trofeus): principants masculí,
principiants fèmines, aleví masculí, aleví fèmines, infantil masculí, infantil fèmines. Recomanable
medalla o obsequi a tots els participants.
Les categories prebenjamins i benjamins no tindran podis ni trofeus. Es cridarà al podi a tots/es
els participants i tots/es rebran el mateix obsequi en reconeixement a la seva participació i esforç.
Serà necessari comptar amb un mínim de 3 participants a la línia de sortida per a que una
categoria computi per premis i trofeus.
Maillots de líder
S’entregarà maillot de líder de la classificació general de Open Lleida al 1r ciclista masculí scratx i
a la 1a ciclista fèmina scratx de les categories Open. Els 2 maillots per prova seran subministrats
per la Federació Catalana de Ciclisme a cada organitzador.
S'entregarà un màxim de 2 maillots durant l'Open a un mateix ciclista.

En la darrera prova de l'Open Lleida s'otorgarà un maillot de campió/campiona a totes les
categories Open (cadets a màsters).
Els líders han de competir, mentre ostentin aquest liderat, amb el maillot de líder obligatòriament.

Comitè d’Àrbitres
4 àrbitres: 3 arbitratge cursa, 1 responsable del control per Bici xip.

Puntuació
Els vencedors/es de cada categoria Open seran els qui obtinguin més punts al final del calendari
de l’Open Lleida BTT, puntuant totes les proves (5) previstes.
Pel que fa a les categories Kids Cup, prebenjamins i benjamins tindran classificació alfabètica dels
temps de la prova, i no tindran arrossegaments. Les categories principiants i alevins tindran
classificacions en cada cursa però no tindran arrossegaments. La categoria infantil (M/F) tindrà
classificacions i arrossegaments, i els vencedors infantils seran els qui obtinguin més punts en les
proves previstes (6).
L’Open Lleida BTT 2022 puntuarà pel Rànking Català de BTT 2022.

2. ORGANITZACIÓ
Sol·licitud de prova a la FCC
A la pagina web www.ciclisme.cat a l’apartat sol·licitud curses podeu trobar el procediment i la
Documentació necessària, el Reglament base per curses de BTT i les taxes federatives 2022.
Documentació necessària
Per proves BTT que no afecten vies interurbanes codificades i no cal la presentació al Servei
Català de Trànsit:
1. Reglament base de la prova esportiva. 1 exemplar.
2. Plànols del circuit, amb detall i claredat suficient. Escala 1:50.000 www.icc.cat/vissir3/ 1
exemplar per cada circuit.
Es recomanable adjuntar el track del circuit en format *.gpx
3. Identificació director de cursa i responsable seguretat viària del circuit. 1 exemplar.

4. Permís Ajuntaments dels municipis afectats, i de propietaris particulars, en tot el recorregut i
arribada. 1 exemplar.
5. Notificació dels serveis mèdics contractats. 1 exemplar
Important: el termini presentació de la documentació és de 45 dies abans de la data de la
cursa.
Tota la documentació necessària es presentarà de forma presencial a la Delegació
Territorial de Lleida amb suficient antelació, o bé per correu electrònic a lleida@ciclisme.cat
Serà revisada per la comissió tècnica, s’introduirà al calendari de la web www.ciclisme.cat i, en cas
necessari, es retornarà al club organitzador per a que la presenti al Servei Català de Trànsit.
Preveure de sol·licitar i obtenir el permisos de tots els propietaris dels terrenys per on s’ha
dissenyat el circuit i, si es necessari en cas de parc natural o àrea de protecció (en qualsevol de
les seves figures), del Departament de Medi Ambient.
La taxa federativa inclou l’aprovació de reglaments, gestió administrativa, assegurança de
Responsabilitat Civil del club afiliat a la FCC com organitzador de la prova esportiva, aprovació de
les actes de la cursa en el cas de competició, material de la FCC Lleida, cobertura de notícies
(prèvia i postcursa a la web de la FCC i xarxes socials corporatives, a més del Facebook i
l'Instagram de la Delegació de Lleida).
La despesa d’aquesta taxa la trobareu en un albarà del vostre compte de Play-off, juntament amb
la documentació aprovada de la cursa: Reglament, Carta d’Assegurança, Taxa Federativa.
Aquesta nota de despesa, amb concepte Drets Federatius, s’haurà de fer efectiva al llarg de la
setmana prèvia a la cursa.
Forma de pagament:
1. Per la plataforma Play-off mitjançant targeta bancària
2. Per transferència al compte ES83 2100 2895 7802 0008 8775, fent constar Codi d’Albarà,
Remitent i Concepte.

Material i serveis d’organització
• Ambulància + 1 tècnic + 1 infermer + 1 Metge (segons conveni amb ambulàncies Lafuente i
segons el RD 836/2012 modificat 22/2014). Preveure temps de presencia de 8:45h fins a les
14:00h (5h 15')
• 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 (fletxes groc/negre de la FCC*)
Carpa per Equip arbitral FCC Delegació Lleida * + connexió elèctrica, endolls per connectar
ordinadors i sistema de control per bici xips. 2 taules i 4 cadires per comitè d’àrbitres
Panel – cartellera per comunicacions, llistat de sortida i classificacions
Personal d’organització per organitzar les inscripcions (1 taula i dos 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 – zona d’avituallament a la zona d’arribada i/o a
meitat del circuit.
Senyalització de formació de graelles de sortida
Tanques de protecció o sistema similar 10m abans i després de la línia d’arribada, ambdós
costats
Arc inflable de la FCC Lleida a l’arribada *
Fons de pòdium FCC Lleida *
4 x pancartes FCC Lleida de 6m per vestir l’arribada *
2 bobines de cinta de marcatge FCC *
Previsió de boxes/paddock per equips i zona aparcament de vehicles
Brides de recanvi pels dorsals de les bicis
Tenir marcats i senyalitzades totes les zones i circuits el dia abans de la prova
Retirar totes les cintes i panels de senyalització una vegada finalitzada la cursa

Recomanable
• Avituallament líquid durant la cursa i fruita o sòlid a l’acabar la prova.
• Motos Trial o ebikes per obrir i tancar la cursa (sempre que no hi hagi afectació ni es necessiti
autorització de Medi Natural)
• Preveure un vehicle tot terreny i/o quad per cobrir emergències, si és possible.
• Servei de bar per venda de begudes i entrepans, si s'escau
• WCs
* Material proporcionat per la FCC-Delegació de Lleida, cal recollir-lo per les oficines dintre
la mateixa setmana de la cursa, i prèvia reserva segons sol·licitud (15 dies abans com a
molt tard). Per les fletxes s’haurà de deixar una fiança de 1€ per fletxa.

COST

AJUDES FCC

Taxa Cursa Open BTT

150€

Ajuda conveni Lafuente

350€

4 àrbitres *

450€

Arc inflable i carpa FCC Lleida

Premis monetaris

300€

Fletxes * i 2 bobines de cinta de marcatge

Ambulància

650€

Fons de podium i 4 pancartes de meta FCC Lleida

Trofeus categories Kids Cup (18)

Lots de premi Alemany (39/cursa categories Open)

Obsequis categories Kids Cup (tots/es)

Maillots de líder (2/prova Open + campions/es finals
de categories Open)

Avituallaments (aigua i/o fruita)

Protocol Covid
Mentre duri la pandèmia de Covid19, serà necessari i imprescindible respectar totes les
mesures i normatives vigents en el moment de la celebració de cada cursa. Si s'escau caldrà
afegir al plec de documentació els documents necessaris en aquest sentit.
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