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1. CODI ETIC EN LES COMPETICIONS DE LA FCC
Conscients de les pressions que la societat moderna, caracteritzada per l’èxit i la influencia dels mitjans de
comunicació, exerceix sobre l’esport de competició i sobretot entre els més joves, la UCI, així com la FCC creiem
necessària la redacció del present Codi Ètic de Competició, reafirmant, respectant i garantint el compromís esportiu
dels ciclistes i de tot el personal implicat en les competicions.

Qui esta subjecte a aquest Codi Ètic?
•
•
•
•
•
•

Personal de Comitè Arbitral
Representants de Junta i/o Comissions de la FCC, així com els seus tècnics
Personal d’Organització de la competició
Ciclistes que competeixen i son titulars d’una llicència
Tècnics de les Escoles i Equips de competició
Familiars i/o acompanyats dels ciclistes que competeixen

Àmbit d’aplicació
Aquest codi ètic/tècnic serà vigent per totes les competicions de la Federació Catalana de Ciclisme.
S’aplicarà el codi quan certes conductes danyin la integritat i reputació del ciclisme, i en particular a comportaments
il·legals, immorals i poc ètics. El codi es centra en la conducta general del ciclisme. Per evitar dubtes, l’aplicació del
codi es recolza en els Reglaments i Normatives de Ciclisme de la UCI i de la Carta Europea de l’Esport. Queden
exclosos d’aquest codi ètic, tota actuació o acció especifica dins la competició, ja regulada en la normativa tècnica
de cada disciplina del ciclisme.

Incompliment del Codi
Qualsevol incompliment del codi, es pot detectar ja sigui per acte comès deliberadament i amb negligència, o ja si
per intent d’acte, detectant les part que actuen com a participants, còmplices o instigadors. Serà la Comissió
Disciplinària de la FCC que tindrà dret a obrir els “casos” i prendre les decisions i sancions corresponents.
Cometre conductes i infraccions anormals per part de pares, tutors o responsables d’equip en benefici o relacionades
amb algun corredors/es, seran sancionades sobre el corredor/a amb qui vagin vinculades.
Les sancions es determinen en la “taula de sancions i penalitzacions” publicada a ciclisme.cat, o bé determinada per
Comitè Disciplinari si la gravetat dels fets en requereix la intervenció.
La reiteració en conductes de sanció, serà revisada per comitè Disciplinari, i pot suposar la desqualificació completa
i permanent del ciclista en tot el campionat d’aquell any.
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2. NORMES DE CONDUCTA
Las persones exposades a aquest Codi, es comportaran de manera digna, actuant amb honestedat, credibilitat,
imparcialitat, integritat i sense cap mena de conducta violenta. Compliran amb els seus drets amb imparcialitat,
sense abusar en cap moment de la seva posició o superioritat.
En tot àmbit de competició de ciclisme, les persones participants i interessades, han d’actuar amb els principis ètics
que es descriuran a continuació.
Les persones implicades en aquest Codi, han de ser conscients de la importància dels seus deures, obligacions i
responsabilitats, i han de mostrar una actitud ètica en tot moment.
És deure, i s’exigeix, informar d’immediat de qualsevol possible infracció d’aquest Codi Ètic.

Normes generals d’integritat
Art.1 No discriminar: prohibit utilitzar cap paraula denigrant o acció pel motiu que sigui, contra persones
pel seu color de pell, raça, religió, origen ètic o social, opinió política, orientació sexual, discapacitat o
qualsevol altra raó contrària a la dignitat humana.
Art.2 Neutralitat: en les relacions davant d’institucions, polítics, autoritats, organitzacions
governamentals, associacions, i club organitzador, les persones vinculades a aquest codi, han de ser
políticament neutrals, sempre que s’expressin en nom de l’organització que representen.
Art.3 Confidencialitat: les persones subjectes al present Codi, no poden difondre informació que se’ls
confiï de forma confidencial i que no sigui de domini públic. Tampoc es pot difondre informació sobre
altres per obtenir algun guany o benefici personal, o amb malícia per danyar la reputació d’algun individu
o organització.
Art.4 Protecció de la integritat física i mental: cal respectar la integritat i drets de totes les persones
que interactuen en l’àmbit de les competicions ciclistes. No s’han d’acceptar, suborns ni corrupcions de
cap mena, ni oferir, ni prometre, directe o indirectament, cap forma de remuneració, obsequis o serveis
encoberts, aliens a la competició i dins del marc de la competició.
Art.5 Manipulació de resultats: Es prohibeix qualsevol activitat dirigida que pugui alterar o influenciar el
curs o resultat d’una prova ciclista o part d’ella, sempre que es contrariï amb la ètica esportiva, com pot
ser la manipulació o corrupció.
Art.6 Antidopatge: Les persones subjectes a aquest Codi s’abstindran de qualsevol acció que
promogui, faciliti o associï comportaments i accions que es contrariïn de les disposicions i esperit de les
normes antidopatge de la UCI. Està prohibit manipular qualsevol procés del control antidopatge, estar en
possessió de qualsevol substància prohibida, administrar o intent d’administració de substancies
prohibides als ciclistes. En categories Escolars i fins Infantil, es prohibeixen productes amb cafeïna en
les competicions de la FCC.
Art.7 Conductes antiesportives: Falta de respecte enfront de les Institucions, clubs organitzadors,
autoritats, arbitres i ciclistes participants. L'emissió en els mitjans de comunicació de declaracions falses,
tendencioses o atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les persones i entitats sotmeses al
present Codi, seran sancionables.
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Normes de conducta
Art.8 Abús psicològic: Està prohibit qualsevol acte, no desitjat, com confinament, aïllament, agressió
verbal, humiliació, intimidació o qualsevol altre tractament que pugui disminuir el sentiment d’identitat,
dignitat i autoestima de les persones.

Art.9 Abús Físic: Està prohibit qualsevol acte físic que causi danys, traumes i lesions, com cops, punys,
cops de peu, mossegades, cremades, empentes... També estan prohibits els actes que es considerin
activitat física forçada, inapropiada, o obligada que causi lesió o dolor, així com consum d’alcohol o de
pràctiques de dopatge forçades.
Art.10 Assetjament sexual: L’assetjament sexual en qualsevol forma està prohibit, i el benestar dels
menors d’edat, és de summa importància per protegir-los de males pràctiques, abusos i intimidacions.
No està permesa qualsevol conducta indesitjable de naturalesa sexual, sigui verbal, no verbal o física.

Art.11 Abús sexual: Qualsevol conducta de naturalesa sexual, sigui amb contacte o sense, on el
consentiment sigui forçat o manipulat.

Art.12 Menors i altres persones dependents: Qualsevol comportament definit anteriorment dirigit a
menors o persones dependents, es considerarà com a fet agreujant d’acord amb l’article 12.2.004 del
Reglament de la UCI.

Art.13 Manipulació de competicions: Qualsevol acte, disposició o omissió intencional dirigit a modificar
el resultat d’una competició ciclista, per obtenir un benefici per un mateix o per altres.

Art. 14. Conducta corrupta: Proporcionar, sol·licitar, rebre, buscar o acceptar algun benefici relacionat
amb la manipulació d’una competició.
Art. 15. Obligació d’informar i cooperar: Tota persona subjecta a aquest Codi té l’obligació d’informar
sobre qualsevol negligència, invitació a participar en conductes no desitjades, o males praxis
percebudes. Aquesta comunicació ha de ser en la primera oportunitat disponible de contactar amb
personal de la FCC o de Comitè Arbitral.
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3. DEURES I OBLIGACIONS DELS PARES, TUTORS O
REPRESENTANTS LEGALS
Els ciclistes, pares, tutors o representants legals dels ciclistes menors d'edat, que assisteixen com
aficionats a les competicions, a més dels principis generals del present Codi esmentats en els articles
anteriors, també han de complir les següents obligacions:
1. Fomentar els valors esportius i assumir la seva responsabilitat amb el JOC NET i el bon
comportament.
2. Donar exemple en tot moment, sense utilitzar vocabularis grollers o tenir actituds poc correctes
amb els àrbitres, entrenadors, i ciclistes del propi equip o d’equips rivals.
3. Facilitar i donar suport a la tasca dels tècnics de les Escoles i Equips de competició.
4. No promoure el menyspreu ni els insults de cap tipus, ni actituds violentes, agressives o
intimidatòries.
5. No encoratjar la revenja, la venjança o el joc brut.
6. Respectar els rivals i evitar qualsevol falta de respecte.
7. Respectar les decisions de l’equip arbitral.
8. Abstenir-se de dirigir als ciclistes en les competicions, funció que està reservada en exclusiva al
tècnic.
9. No criticar les observacions i decisions dels Tècnics de les Escoles i Equips de competició,
havent de respectar les seves decisions.
10. No menysprear als ciclistes que cometin errors o no realitzin una bona cursa.
11. No entrar en els circuits de competició. Aquesta funció es del tècnics i mecànics i en les àrees
indicades.
12. Tractar als ciclistes d’equips contraris com els agradaria que tractessin als seus fills.
13. Respectar i complir amb el present Codi Ètic, i participar plenament en el mateix, procedint a
denunciar qualsevol irregularitat en el compliment.
14. Obligació de denunciar qualsevol violació i mala praxis del present Codi Ètic.

4. REQUISITS PER PRESENTAR UNA QUEIXA O DENÚNCIA
Tot fet es presentarà per escrit a Comitè Disciplinari de la FCC, advocat@ciclisme.cat, presentant el
següent contingut:
• Nom, cognoms i dades de contacte del remitent
• Nom i cognoms de la persona afectada pel presumpte fet o violació del codi ètic
• Un informe complert dels fets ocorreguts que es considerin violació del present Codi Ètic
• Qualsevol mitja de prova en possessió del remitent (fotos, vídeos, testimonis...etc)
• Disposicions dels fets, definint el numero i nombre d’articles descrits en aquest codi,
presumptament infringits.
• Signatura del remitent
Tant la informació del remitent com la de la víctima de la presumpta violació del Codi, i de possibles
testimonis, queda subjecta a la protecció de dades, i mai en cap cas serà difosa pel personal de Comitè
Disciplinari de la FCC.
Tota possible denuncia ha de ser enviada dins dels 7 dies hàbils dels fets ocorreguts.
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5. SANCIONS
En relació amb l’incompliment dels Codis, la Comissió Disciplinaria podrà imposar les següents
sancions:
• Advertència
• Multes fins a màxims de 1000€
• Devolució dels premis
• Retirada de títols i campionats
• Suspensió i desqualificació de la cursa i/o per tota la temporada
• Prohibició de participar en altres activitats, selecció catalana, competicions o esdeveniments
organitzats per la FCC
• Pèrdua de beques per accedir a Centres de Tecnificació, beques del Programa Futur i/o la no
convocatòria per seleccions catalanes.

Que hem de saber si anem a competir?
•

Cal que ens haguem llegit la normativa especifica de la modalitat que anem a competir, publicada
a la web ciclisme.cat

•

Tota cursa es desenvolupa sota el control i comandament d’un Jurat Tècnic (jutges/àrbitres de
cursa) que condueixen i porten el control de tot el desenvolupament de les competicions.

•

Els Arbitres apliquen de manera objectiva, coherent i imparcial les normes específiques del
ciclisme i, en cas de necessitat, imposar les sancions adequades aplicant els reglaments i
procediments vigents.

•

Els arbitres, jutgen de forma equitativa, justificada i argumentada, amb un comportament
exemplar que ofereixi un model positiu a tots els ciclistes, especialment als menors d'edat.

•

Qualsevol reclamació o queixa durant el desenvolupament de la competició, o finalitzada la
mateixa, es delegarà als tècnics responsables de l’Escola amb llicència i titulació ROPEC. Cap
familiar, tutor/a, o acompanyant dels ciclistes pot presentar cap mena de reclamació ni queixa a
Comitè Arbitral. En el cas d’un nen/a que no pertanyi a cap Escola o aquell dia no tingui el tècnic
representant, haurà de dirigir-se al tècnic o responsable de Comissió de la FCC. Comitè Arbitral
no acceptarà cap reclamació que no provingui d’un tècnic de les Escoles o de la FCC.

•

Pares, tutors i familiars dels ciclistes no poden accedir dins el circuit de les competicions, i
tampoc en certes àrees restringides com la Zona Arbitral de meta i l’àrea tècnica d’assistència.
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Quines accions són sancionables?
Qualsevol infracció del codi ètic-tècnic, amb conducta antiesportiva estarà penalitzada. Entre les més
importants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No està permès mullar als ciclistes durant la prova
Arrancar en la sortida sense tenir un peu a terra, o agafat a algun obstacle (tanca, etc.)
En categories Infantils està prohibit aixecar les mans del manillar en entrar a meta, sigui la posició quina
sigui
L'ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, altius, obscens, inapropiats, ofensius i
contraris a la moral, encara que no estiguin dirigits a algú en particular.
Rebre assistència mecànica en plena cursa fora dels llocs assignats per l'organització
Llençar embolcalls, papers o plàstics a terra, dintre i fora del circuit
Fer avançaments en llocs d'alta dificultat tècnica que posin en seriós perill la integritat física dels dos
ciclistes
Tancar un corredor per evitar un avançament i/o envair la seva trajectòria
Familiars i/o acompanyants que corrin a peu o en bici dins del circuit acompanyant al corredor un cop la
cursa ha començat .
Empènyer al corredor en cursa reiteradament o en moments puntuals
Retallar el circuit per guanyar temps sortint clarament de la trajectòria, sentit i encintat
Moure's de la posició assignada en la graella de sortida abans del xiulet de l'àrbitre
Entrenar en el circuit un cop s'ha iniciat una altra cursa de diferent categoria
Per les categories de promoció i Infantils, està prohibit prendre gel amb cafeïna abans de la sortida, o cap
altra beguda energètica amb alts continguts de cafeïna, taurina, guaranà, etc.
No respectar el material esportiu, personal com d'altres, o de les instal·lacions on participem
No apartar-se, obstaculitzar, desviar de trajectòria o tancar a un ciclista que ens està avançant.
Si un/a ciclista circula a peu, ha d'apartar-se a un costat i no pot obstaculitzar els ciclistes que l'avancen i
marxen sobre la bicicleta.
Envair el circuit en plena cursa per tal d'obstaculitzar deliberadament a un corredor (pares, tutors o
acompanyants)
Etzibar un cop de colze, puntada de peu o cop de puny a un company de cursa durant la cursa
Increpar físicament o verbalment a un altre corredor o cap altra persona durant la cursa o fora d'ella (també
pares, tutors i acompanyants)

La Federació Catalana de Ciclisme traslladarà el present Codi Ètic a totes les Escoles i Equips de
Competició de la FCC, i el publicarà en la seva web, en Documentació i Normativa.

I no oblidem que...
“Qui juga net guanya”
“Ja sabem guanyar i estem aprenent a perdre”
“Ensenyar als ciclistes a competir és bo, però ensenyar el que realment compta és millor”
“Les nostres accions parlen sobre nosaltres tant com nosaltres sobre elles”
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