
B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

CODI SANCIÓ

b) de forma perllongada i deliberada o fent cas

omís de les advertencies.

Corredor: Expulsió de cursa i 50 € de multa.

Responsable vehicle: Expulsió de cursa i 50 €.

A cada corredr 30 € de multa.

Ultim km cursa (o qualsevol punt puntuable): 30 € de

multa i desclassificació a l'ultim lloc dels implicats.

Remolc o empentes entre corredors per obtenir

benefici.
C.6.

a) durant un moment Advertència.

C.4.
Agressió o comportament greu incorrecte envers

altres competidors i/o oficials.

Comportament incorrecte (insults, amenaces…) 30 € de multa al corredor i 50 € a l'equip.

TAULA DE SANCIONS I PENALITZACIONS

B.1.
Corredor que vulgui sortir amb una bicicleta no

reglamentaria.
No permetre la sortida.

B. EQUIPAMENT

CODI 

SANCIÓ

C.2.

INCIDENCIA SANCIÓ

Les faltes que no estiguin previstes es jutjaran segons el quadre de sancions dels Reglaments de la RFEC i de la UCI.

Aquestes taules son aplicables a totes les curses en línia dins de l'ambit de la F.C.C.

A.1. Corredor que no hagi signat el full de sortida. 30 € de multa.

A. INSCRIPCIONS

CODI 

SANCIÓ
INCIDENCIA SANCIÓ

Les sancions de temps i multes, seran aplicades a l'Acta de la Cursa, i les infrancions greus seran notificades al 

Comitè de Competició de la F.C.C., òrgan que decidirà si son o no motiu d'apertura d'expedients.

A.2. Signar el full de sortida per un altre corredor.
30 € de multa al que signa i 30 segons a la

classificació per equips de la prova.

A.3.
Corredor que signi el full de sortida i no prengui la

sortida sense advertir-ho al Jurat Tècnic.

30 € de multa per corredor i 50 € de multa al director

esportiu.

B.2.
Corredor amb bicicleta no reglamentaria a la

cursa.
Expulsió de cursa.

Corredor amb el dorsal ficat incorrectament, no

visible, retallat o modificat.
30 € de multa.

B.3.
Corredor sense l'equipament de protecció

reglamentari (Descens, BMX…)
No permetre la sortida.

Corredor que es treguii el casc reglamentari

durant la cursa.
Expulsió de cursa i 30 € de multa.

Corredor que no porti la placa a la bicicleta. 30 € de multa.

Corredor que no porti el mallot del club indicat a

la llicencia.
30 € de multa i 50 € a l'equip.

B.9. Corredor que no porti el mallot de líder.
50 € de multa al corredor i perdua de 20 punts a la

classificació general.

C. INCIDENCIES DURANT LA CURSA (corredors)

INCIDENCIA SANCIÓ

Expulsió de cursa.

C.1. Corredor remolcat a qualsevol vehicle.
Corredor: Expulsió de cursa i 50 € de multa.

Responsable vehicle: Expulsió de cursa i 50 €.

Corredor que vagi a recer d'un vehicle: Expulsió de cursa.

C.3.
Corredor que agafi impuls sobre un vehicle en

marxa o sobre altres corredors.
30 € per infracció.

C.7.

Expulsió de cursa i 30 € de multa.

Expulsió de cursa i 50 € de multa per infracció.

C.5.
Corredor que empenti (de forma deliberada i

perillosa) un altre corredor durant la cursa.
Expulsió de cursa i 50 € de multa.

C.8. Travessar un pas a nivell tancat.

Corredor a la sortida sense el casc reglamentari. No permetre la sortida.

C.9.
Corredor que es desvii voluntariament del

recorregutt.



F.1.
Corredor o equip que no acudeixi als actes de

lliurament de premis.

30 € de multa. I perdua dels punts aconseguits a la

cursa.

F.2.
Corredor al podium sense el mallot del seu equip

o incorrectamente uniformat.

30 € de multa. I perdua dels punts aconseguits a la

cursa.

F. CEREMONIES PROTOCOLARIES

CODI 

SANCIÓ
INCIDENCIA SANCIÓ

E.3.
Corredor que empenti a un altre per ajudar-lo

durant el sprint.

Expulsió de cursa i 30 € de multa, desclassificació a

l'ultim lloc del grup al beneficiat.

E.4.
Corredor que torni a pasar per la linia de meta en

sentit contrari.
Advertència i 30 € de multa.

E.1.

Corredor que durant un sprint es desvii

voluntariament del passadís triat posant en perill

als rivals.

Expulsió de cursa i 30 € de multa.

E.2.
Corredor que retingui a un contrincant (pel braç,

mallot, ….)
Expulsió de cursa i 30 € de multa.

D.7.
Directors, mecànics o acompanyants amb el seu

cos fora del vehicle.

D.8.
No respectar el desviament de cotxes a les

arribades.

D.5.
Equip que segueixi la cursa amb un nombre de

vehicles superior al reglamentat.

D.6.
Director que cedeixi les seves plaques

credencials a persones no autoritzades.

D.3.

No respectar l'ordre de cotxes d'equip, circulant

en posició d'avantatge o be obstruint la circulació

d'un vehicle oficial.

D.4.
Cotxe d'equip que s'avanci aprofitant desviament

o dreceres.

D.2.
Avançar al pilot o els corredors per efectuar la

reparació d'una averia.

E. ARRIBADES

CODI 

SANCIÓ
INCIDENCIA SANCIÓ

CODI 

SANCIÓ
INCIDENCIA SANCIÓ

D.1. Avançar al cotxe de Jurat Técnic sense permís.

1ª Infracció: 30 € i 1 minut de penalització a la

classificació per equips.

2ª Infracció: 50 € , 2 minuts de penalització a la

classificació per equips.

3ª Infracció: 100 €, i perdua de tots els punts

aconseguits a la cursa.

C.19.
Corredor que no obeexi les ordres del Jurat

Tècnic.

Expulsió de cursa. 50€ de sanció e informe al Comitè

de Competició.

D. INCIDENCIES DURANT LA CURSA (Directors i vehicles)

C.15.
Avituallament incorrecte (agafat al cotxe o davant

del cotxe del Jurat Tecnic)

Corredor: 30 € de multa.

Equip: 50 € de multa.

C.16.
Corredor que faci us d'elements de comunicació

no reglamentats.
Expulsió de cursa.

C.13.
Prestar o cambiar rodes/bicicleta o esperar a un

corredor accidentat (si es de diferent equip).
Expulsió de cursa als implicats i 30 € de multa.

C.14.
Avituallament sense permís i/o fora de la zona

establida.

Corredor: 30 € de multa.

Equip: 30 segons penalització a la clas. per equips.

C.11.
Corredor doblat en un circuit que ajudi de manera

clara a altre corredor.
Expulsió de cursa als implicats i 30 € de multa.

C.12. Reparar averia a la part esquerra de la calçada.
Corredor: 30 € de multa.

Equip: 30 segons penalització a la clas. per equips.

C.10.
Corredor que es desvii involuntariament del

recorregut i que agafi profit.
Expulsió de cursa.

C.18.
Acord entre corredors de diferents equips,

reducció voluntària del ritme de cursa.

Retenció del 50% de premis i/o retenció dels punts

obtinguts.

C.17. Portar recipients de vidre Expulsió de cursa.


