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1. PRECEDENTS
La Federació Catalana de Ciclisme organitza la Challenge Catalana de Cicloturisme des de l’any 1990, així com
altres circuits on es contempla la regularitat en participació en diferents marxes ciclistes, fins ara totes elles del
tipus no competitiu. Així, van aparèixer altres circuits com el Ciclopirineus, el de Llarga distància o el Femení.
La pandèmia provocada pel COVID 19 va disminuir l’activitat no competitiva de ciclisme, amb el que l’any 2020 i
2021 les marxes van ser molt minvades en número i participació.
Es pretén una reordenació dels circuits, proposant dos únicament, classificats per la seva distància i desnivell.
Aquests són la Challenge Catalana de Mitja Distància (continuació de l’antiga Challenge Catalana de Cicloturisme,
amb el que conservarà el número de edició) i el Circuit Català de Llarga Distància.
Tanmateix, per fomentar la participació femenina, es diferencia la classificació d’elles de la masculina.
Això d’acord amb el que contempla el títol XV del Reglament UCI de l’Esport Ciclista, Ciclisme per a Tots (Cycling
for All).

2. OBJECTE
2.1 Els calendaris de la Challenge Catalana de Mitja Distància (antigament Cicloturisme) i del Circuit Català de
Llarga Distància (d'ara endavant "els Circuits") són una iniciativa de la Comissió de Cicloturisme de la
Federació Catalana de Ciclisme (d'ara endavant "FCC") i dels diferents clubs organitzadors de cadascuna de
les cites puntuables.
2.2 Estarà format per les marxes ciclistes no competitives que estiguin inscrites al calendari de la FCC i que
optin ser part d'aquest Circuit.
2.3 Les diferents marxes puntuables estaran publicades a l'Annex 1 d'aquest mateix reglament i al calendari de
la web de la FCC www.ciclisme.cat. El participant haurà de comprovar quins recorreguts de cadascuna de
les marxes són puntuables pels Circuits.
2.4 La finalitat d'aquests Circuits és la de fomentar la participació dels ciclistes en les diferents marxes
puntuables sigui quin sigui el seu nivell, fet que els hi reportarà diversos premis a final de temporada
segons un barem prèviament establert.

3. PARTICIPANTS
3.1 A cada marxa puntuable es podran inscriure tots els ciclistes amb una llicència de ciclisme en vigor expedida
per una federació afiliada a la Unió Ciclista Internacional (UCI). Tots aquells que no en tinguin podran
participar contractant una assegurança o llicència de dia que ofereix l'organitzador de la marxa.
3.2 Només els ciclistes federats obtindran premis per la seva participació en el Circuit.
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4. PUNTUACIONS
4.1 Cada ciclista participant a cada marxa rebrà un punt i els quilòmetres que hagi realitzat segons les següents
condicions:
4.1.1

HAVER REALITZAT EL RECORREGUT proposat per l'organitzador de manera completa havent passat per
tots els punts indicats al rutòmetre i respectant horaris i les possibles neutralitzacions i re-agrupaments
que hi pugui haver.

4.1.2

En cas de suspensió de la marxa per part de l'organitzador i/o per part dels cossos de seguretat el mateix
dia de celebració, els participants que estiguin inscrits rebran el punt i els quilòmetres sense necessitat
d'estar físicament al punt de sortida.

4.1.3

En cas de condicions meteorològiques desfavorables però que no impliquin la suspensió de la marxa,
puntuaran tots els inscrits amb punt i quilòmetres sense necessitat d'estar físicament al punt de sortida
només en cas de que prenguin la sortida menys dels 25% del total dels participants de tots els recorreguts
de la marxa. En cas de que prenguin la sortida més del 25% del total dels participants, la puntuació es
regirà segons el punt 4.1.1.

4.1.4

En cas de que la Comissió de Cicloturisme no rebi per part de l'organitzador un llistat amb els participants
que acompleixin les condicions anteriors es completarà la classificació del Circuit amb el llistat d'inscrits
a la marxa puntuable.

4.2 En cas de que l'organització o els cossos de seguretat notifiquin un comportament d'un participant que no
s'avingui al reglament particular de la marxa o a les normes de la Llei de Trànsit no rebrà el punt ni els
quilòmetres de dita marxa. En cas de reincidència, serà automàticament desqualificat del Circuit.

5. CLASSIFICACIO INDIVIDUAL I DE CLUBS
5.1 Només existirà una classificació general individual única de tots els participants dels Circuits que estarà
disponible a l’apartat de RESULTATS de la web www.ciclisme.cat. A partir d’aquesta classificació, es podran
consultar els classificats entre els participants masculins i femenins.
5.2 Aquesta classificació individual s'actualitzarà regularment a mesura que la Comissió de Cicloturisme vagi
rebent els llistats de participació per part dels organitzadors de les diferents marxes puntuables, s’intentarà
que sigui la mateixa setmana posterior a la celebració de la marxa o en un termini màxim de 15 dies.
5.3 La classificació individual estarà ordenada segons els següents criteris:
a. Nombre de marxes puntuables finalitzades segons les condicions de l'article 4 d'aquest reglament.
b. Nombre de quilòmetres total realitzat.
c. Ordre alfabètic per cognom dels classificats.
d. Ordre alfabètic del club ciclista dels classificats.
En cas de coincidència de diversos classificats en els criteris a i b, tindran la mateixa posició a la classificació i
l’ordre al llistat vindrà donat pels criteris c i d.
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5.4 La classificació final de clubs es calcularà a la finalització de la darrera marxa puntuable del Circuit. Aquesta
classificació es farà considerant primerament la suma total de participacions i com a segon criteri la suma
dels quilòmetres fets pels 25 finalistes de cada un dels circuits, integrant masculins i femenins
conjuntament .En aquest cas tindran dret a premi els tres primers clubs de la classificació, en la Challenge
per una banda, i en el Gran Fons per l’altre .
5.5 La classificació per clubs estarà ordenada segons els següents criteris:
a. Suma de les marxes segons el descrit a l’article 5.4 d'aquest reglament
b. Suma dels quilòmetres segons el descrit a l’article 5.4 d'aquest reglament.
c. Nombre de ciclistes finalistes del club ciclista.
d. Data de fundació del club ciclista.

6. PREMIS
6.1 El barem de premis i trofeus commemoratius segons el nombre de marxes finalitzades està publicat a
l'Annex 2 d'aquest reglament.
6.2 Es donarà PREMI ALS 10 PRIMERS HOMES i a les 10 PRIMERES DONES DE CADA UN DELS CIRCUITS, ENTRE
TOTS ELS PARTICIPANTS SEGONS LA SEVA CLASSIFICACIÓ EN EL TOTAL DE MARXES, tal i com s'indica en
l'Annex 2. En cas d'empat, aquest es resoldrà mitjançant un sorteig entre els ciclistes que tenen el mateix
nombre de punts i Kilòmetres.
6.3 A la finalització de la darrera marxa puntuable dels Circuits es publicarà la classificació final. Hi haurà un
període de reclamacions d’una setmana a partir de la data de publicació de la citada classificació. Passat
aquest període no s'atendrà cap reclamació.
6.4 Un cop finalitzat el període de reclamacions, s'enviarà per correu electrònic a tots els finalistes dels Circuits
un formulari que s'haurà de retornar degudament complimentat en el termini d’una setmana. Aquest
formulari inclou una enquesta amb una sèrie de preguntes sobre les marxes del Circuit i també les talles de
les peces de roba dels premis.
Si aquest formulari no s'envia dins el termini, s'entendrà que el finalista renuncia als seus premis.
6.5 La Comissió de Cicloturisme establirà l’acte en lloc i data per la recollida dels trofeus i premis.
6.6 En cas de no recollir els trofeus i premis en l’acte previst a tal efecte, s'enviaran durant els dies següents a la
Delegació de FCC que ens indiqui el finalista. Aquests premis estaran disponibles fins el següent 1 de març.
Si no es recullen en aquest termini, s'entendrà que el finalista hi renuncia.

7. INCIDÈNCIES
7.1 En cas d'incidència en la puntuació d'una de les marxes, hi haurà un termini de 15 dies des de l'actualització
i publicació de la classificació general provisional a la web de la FCC per presentar reclamacions a la Comissió
de Cicloturisme de la FCC.
7.2 En cas d'accident o d'avaria de la bicicleta sense solució que impossibiliti el finalitzar una marxa, el
participant pot demanar el punt de participació i els quilòmetres a la Comissió de Cicloturisme de la FCC en
un termini de 15 dies després de la celebració de la marxa.
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8. COMISSIÓ DE CICLOTURISME DE LA FCC
8.1 La Comissió de Cicloturisme serà l'encarregada de preparar el calendari, definir el barem de trofeus i premis,
recollir les llistes d'arribada que facilitaran els organitzadors de cadascuna de les marxes puntuables,
mantenir la classificació individual provisional i publicar les classificacions individuals i per clubs al final del
Circuit.
8.2 En cas d'existir una incidència o qüestió que no estigui recollida en aquest reglament, la Comissió de
Cicloturisme serà l'encarregada de prendre una decisió, aplicar-la i comunicar-la convenientment als ciclistes
afectats.
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ANNEX 1. CALENDARI TEMPORADA 2022
XXX CHALLENGE CATALANA DE MITJA DISTÀNCIA I XXIII CIRCUIT CATALÀ DE LLARGA DISTÀNCIA

Nom i adreça web de la marxa
CicloGarraf-Penedès
10a Marxa Cicloturista Amer - St. Martí Sacalm
La Nalita
Gran Fondo Lloret Costa Brava
Ruralcycling Les Garriges
XXIX Marxa Cicloturista "La Pallaresa"
1ª marxa cicloturista St Gregori PureTraining
Clàssica dels Murs 2022
La Pedals de Clip
La Remences-Energy Tools
XII Marxa Cicloturista Montsec-Montsec
La Ports
Gran Fondo onvelo Calella
Orbea Cadí Challenge - Etapa 1
Gran Fondo La Falla
IX Marxa Jufré Riuprimer
Orbea Cadí Challenge- Etapa 2
Marxa Ciclista 3 Nacions
Pedals de dona
VII La ruta Minera
2a cicloVolta
Alp-Cerdanya Cycle Tour
31a Marxa cicloturista Terres de l'Ebre
CicloBrava Sea Otter Europe
La Clàssica del Foix
Marxa Memorial Pelegrí Pi
CicloTEAMS

Data
12-mar
27-mar
02-abr
24-abr
24-abr
30-abr
30-abr
08-may
08-may
15-may
21-may
22-may
29-may
04-jun
04-jun
05-jun
05-jun
11-jun
12-jun
03-jul
10-jul
24-jul
17-sep
25-sep
25-sep
02-oct
22-oct

LLARGA DISTÀNCIA
Distància
Desnivell
148
2200
139/131
2800/2200
150
2500
160
2700
150
2300
160
3000
160
175
2600
190/140
3300/2050
140
2700
146
2700
120
3000
135
3000
154
2445
118
2200
140
2400
154/116
3500/2500
157
3400
185/145
3635/2673
148
3027
140
1750
125
2600

MITJA DISTÀNCIA
Distància
Desnivell
95
1200
95
90
110/90
116/71
128
94
73/49
100
80
96
102/81
106
111
103/83
90
89
128
100/70
65
94/80
90

1400
1400
1600/1200
1600/1000
1630
780/390
1280
1300
1900
1900/1300
2250
1731
1500/1100
2500
1267
1643
1000/800
Pendent
1784/1200
1700

Taula 1 : CALENDARI TEMPORADA 2022 XXX CHALLENGE CATALANA DE MITJA DISTÀNCIA I XXIII CIRCUIT CATALÀ DE LLARGA DISTÀNCIA

•

La taula pot tenir variacions per inclusió o exclusió de marxes. Aquestes possibles variacions seran publicades
en les corresponents revisions d’aquest reglament.
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ANNEX 2. PREMIS I TROFEUS TEMPORADA 2022
➢ Lloc del 1er al 3er (ambdós inclosos): trofeu + llicència 2023* + mallot commemoratiu + altres regals.
➢ Lloc del 4rt al 10è (ambdós inclosos): trofeu + mallot commemoratiu + altres regals.
➢ Trofeu especial als clubs finalistes segons els barems dels articles 5.4, 5.5 i 5.6.
o

La Comissió de Cicloturisme es reserva el dret de modificar i/o ampliar en algun dels detalls dels
altres regals, a mesura que avanci la temporada i es defineixin alguns dels patrocinadors. No variarà
l’import mínim previst detallat en aquest Annex, i es comunicarà via www.ciclisme.cat

o

(*) La llicència gratuïta per la temporada 2023 serà de la mateixa categoria que la de la temporada
2022. En cas de ser guanyador de dos o més circuits, només s’obtindrà una llicència i les altres es
substituiran per altres premis. En cas de que el guanyador tingui una llicència no expedida per la
Federació Catalana de Ciclisme, aquest premi es substituirà per un altre de similar valor.
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