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CARRETERA 
Totes les inscripcions de curses de carretera es formalitzaran anticipadament on-line, a 

la pàgina web  www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb targeta de crèdit per via 

telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 

El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la data de la prova i es tancarà a les 

24:00 hores del dijous anterior a la data de la prova. (48 hores abans si la prova és fora 

del cap de setmana) 

El preu d’inscripció serà variable en funció del tipus d’inscripció i de la categoria de la 

prova. 

No s’admetran inscripcions ni sol•licituds de pack d’identificació (dorsal + placa +  

bicixip) de forma presencial el mateix dia de la cursa, per tal de facilitar les assignacions 

prèvies de xips i evitar cues i endarreriment en la sortida de la cursa. 

 

Curses de categoria Cadet, Júnior, Elit (Elit-S’23-M30)   

Inscripció obligatòria on-line :  5€*             * ajut a l’Organitzador 

 

Curses Ranking Català Màster (Màster 30) 

Inscripció obligatòria on-line :  10 € *        * ajut al Organitzador 

                 
   

Curses Ranking Català Veterans (Màster 40-50-60)   

Inscripció obligatòria on-line :  10 € **        ** 8 € ajut al organitzador 

              2 € Comissió Veterans 

 

Curses Ranking Català Màster - Open 19-49    S’23, Elit, Màster30, Master 40 

Inscripció obligatòria on-line :     S’23 , Elit                          5€*             

          Master 30, Master 40    10 € *       

 * ajut al Organitzador 

 

 

OPEN TERRITORIAL  BTT + KIDS CUP –  Girona 
Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  

www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un 

TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 

El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la data de la prova i es tancarà a les 

24:00 hores del dijous anterior a la data de la prova. (48 hores abans si la prova és fora 

del cap de setmana) 

El preu d’inscripció serà variable en funció del tipus d’inscripció i de la categoria de la 

prova. 

  

Categories:   

Prebenjamins, Benjamin, Alevins, Principiants, Infantils     6 € *    

Cadet, Júnior, Fem Junior, Fem Cadet     10 € * 

Elit/S’23, Màster 30- 40-50-60, Fem Elit,                 15 € *     

* ajut al Organitzador 

 
Prebenjamins, Benjamin, Alevins, Principiants, Infantils:   Possibilitat d’Assegurança 

de dia:  
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OPEN TERRITORIAL  BTT – Barcelona  
Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  

www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un 

TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 

El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la data de la prova i es tancarà a les 

24:00 hores del dijous anterior a la data de la prova. (48 hores abans si la prova és fora 

del cap de setmana) 

El preu d’inscripció serà variable en funció del tipus d’inscripció i de la categoria de la 

prova. 

 Categories:   

Cadet, Júnior, Fem Junior, Fem Cadet     10 € * 

Elit/S’23, Màster 30- 40-50-60, Fem Elit,                 15 € *    

 * ajut al Organitzador 

 

KIDS CUP BTT – Barcelona  
Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  

www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un 

TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 

El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la data de la prova i es tancarà a les 

24:00 hores del dijous anterior a la data de la prova. (48 hores abans si la prova és fora 

del cap de setmana) 

El preu d’inscripció serà variable en funció del tipus d’inscripció i de la categoria de la 

prova. 

 

Categories:   

 Alevins, Principiants, Infantils     6 €    
 Possibilitat d’Assegurança de dia:  

  

 

DESCENS :  COPA CATALANA  DH 
Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  

www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un 

TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 

El període d’inscripció s’obrirà 21 dies abans de la data de la prova i es tancarà a les 

24:00 hores del dijous anterior a la data de la prova.  

El preu d’inscripció serà variable en funció del tipus d’inscripció i de la categoria de la 

prova. 

S’estableix un preu  base al formalitzar l’ inscripció anticipada on-line,   i un  preu   

incrementat si es fa    la inscripció de forma presencial el mateix dia de la prova.  

 

Categories:    Infantil,  Cadet,  Júnior,  Elit (S’23),  Fémines (Cadet, Júnior, Elit) ,  

Màster30,  Màster 40,  Màster 50 +,  Enduro,  Tàndem 

 
Inscripció anticipada on-line (infantil – cadet):       30 € *        

Inscripció anticipada on-line (resta de categories):  35 € *      

 

Inscripció únicament el dissabte previ a la cursa : 40€ * (infantil – cadet) 50 € * 

(resta de categories).  No s'acceptarà cap inscripció el diumenge de la cursa.  

* ajut al organitzador     
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Lliurament de la placa de la bicicleta i control de llicencia obligatòria durant el dissabte 

previ a la cursa. 

 

  

PISTA 
Totes les inscripcions de curses de pista es formalitzaran anticipadament on-line, a la 

pàgina web  www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb targeta de crèdit per via 

telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 

-  Lliga de Pista   

 

Inscripció:   5  € *                 * ajut al organitzador     

Categories :  
Aleví, Infantil, Cadet,  Junior,  Elit – S’23´ Femina Cadet,  Femina Junior, Femina Elit, 

Màster   

 
Tipus de competició: Omnium Velocitat  ;    Omnium Fons   

 

- Campionats de Catalunya   
Totes les categories 

 

Inscripció:   5  € *                 * ajut al organitzador     

 

  

 

 

 

   
  

 


