NORMATIVA I REGULACIÓ d’EQUIPS CATALANS 2022
Tot equip català de competició ha d’estar format per un 50% de corredors/es catalans, per ser considerat
com a tal.
El cost d’inscripció de l’equip a la FCC es de 10€, i cal formalitzar-se enviant a la FCC la relació de
corredors/es i tècnics titulats de l’equip, abans del 31 de gener 2022. Cap Club, pot tenir més d’un equip
de competició de la mateixa disciplina i categoria.
Tot corredor/a que tramita una llicencia amb un equip de competició, es conscient de la seva
responsabilitat i lligam amb l’equip fins al 31 de desembre. La FCC vol fer valer el valor del compromís
adquirit pels corredors amb l’equip i ha ser respectat durant tota la temporada.

1.EQUIPS SUB23/ELITS/MASTERS
Cap corredor/a, major d’edat, i pertanyent a un equip de competició donat d’alta a la FCC, podrà canviar
d’equip durant la temporada, excepte en el període de canvi d’equips de la FCC, regulat del 1 de juny al
15 de juliol.
En aquest període de canvi d’equips, l’equip ens ha d’enviar la baixa del corredor, i el corredor la nova
alta de llicencia amb el nou equip, i es procedirà al canvi. Un cop finalitzat aquest període, no hi podrà
haver cap altre canvi d’equip, a excepció del setembre-octubre i que siguin canvis d’equips justificats per
la temporada de ciclocròs.
Tot corredor/a que canviï d’equip en el període indicat (1 juny al 15 juliol), atorgarà els punts de les
classificacions dels Ranquing a l’equip on estava fins a data de la baixa, i el nou equip rebrà els punts
del Ranquing a partir de la data de la seva alta de la llicencia amb el nou equip.
En el cas, d’un corredor/a, major d’edat, que de mutu acord amb l’equip, no continuen junts i aquest li
concedeix la baixa abans de l’1 de juny, aquest corredor/a podrà fer un canvi de llicencia abans del 1 del
juny, però mai a un equip de competició, haurà de romandre amb llicència de Club sense puntuar per
cap equip, fins a poder ser inclòs en un equip de competició, a partir del 1 de juny.
Tot això tenint en compte, que només estant permesos dos canvis de club i/o equip durant la temporada,
i mai sense poder tornar a cap equip de procedència.
Després del 31 de Gener, cap Club podrà incorporar un corredor/a al seu equip, amb llicencia tramitada
del 2022, encara que provingui d’un club sense equip. Haurà d’incorporar-lo a partir del 1 de juny.
Un Club amb equip, podrà incorporar un corredor/a passat el 31 de Gener, si es una llicencia nova 2022.
➢ I recordeu que...
Un elit pot canviar a màster (si no es troba còmode dins la categoria), abans del 1 de maig. Romandrà
amb llicència de club i es podrà incorporar a un equip màster en el període establert.
Un màster pot canviar a elit durant tot l’any, però sense poder tornar a la categoria màster. Romandrà
amb llicencia de club i es podrà incorporar a un equip elit en el període establert.
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Quins son els tractes de mutu acord per poder canviar d’equip en el període del 1 de juny al 15 de
juliol?
L’equip donarà la baixa al corredor/a sempre que retorni la vestimenta, equipament i material que aquest
li hagi entregat, així com el cost de l’import de la llicencia (excepte en el cas que hagi estat pagat pel
corredor/a)

2.EQUIPS CADETS i JUNIORS
En el cas d’aquestes categories, si es vol canviar d’equip existeix una taxa de formació a pagar, veure
normativa de carretera, punt 1.13 CATEGORIES DE FORMACIÓ.
Només s’autoritzaria el canvi d’equip en el cas d’una denúncia rebuda per qualsevol de les dues parts
(equip i/o pares/tutor legal), que infringeixi el codi ètic de la FCC (publicat a normativa) com a infraccions
greus sobre tracte de menors, discriminació, males praxis, abusos, etc.

3.INCORPORACIONS A NOUS EQUIPS FORA DEL TERMINI INDICAT
La FCC, podrà donar d’alta a un corredor/a en un equip nou fora del termini establert si:
•

L’equip no autoritza a la participació del corredor/a en competicions durant un període continuat
superior a 4 setmanes o en quatre períodes discontinus de set dies cadascun, en els que es
celebrin competicions i l’equip no convoqui mai al corredor/a.

•

Si l’equip fa “fallida” i es declara sense pressupost per continuar la temporada, prèvia
comunicació a la FCC, deixant lliures a tots els corredors/es.

4.CESSIONS CATALANES (Àmbit Autonòmic)
La FCC, permet les cessions a partir de principiants i fins a júnior, per la promoció i formació dels joves
ciclistes que practiquin i vulguin competir en una altre modalitat diferent a la del seu equip. D’aquesta
manera, un/a ciclista podrà anar a competir en una altra disciplina sota la direcció, coneixements tècnics
i assistència d’un equip especialitzat en aquella modalitat. Per realitzar la cessió caldrà demanar el
document a complimentar per ambdós equips, i segellat i validat per la FCC.

Per tota la informació i autorització sobre equips, canvis i cessions ho podeu consultar i comunicar a:
tècnics@ciclisme.cat
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