
     

             Barcelona, 9 de juny de 2022 

 

La Federació Catalana de Ciclisme comunica, segons acord entre la Comissió Tècnica i la Comissió 
Esportiva, noves normatives tècniques aplicables a totes les competicions, autonòmiques i estatals 
del calendari publicat per la Federació Catalana de Ciclisme, amb relació a la participació d'equips i 
ciclistes de nacionalitat russa i bielorussa. 

Aquestes normatives tècniques seran d'aplicació a partir del dia 13 de juny de 2022. 

1-NORMATIVA D'ÀMBIT GENERAL: 

• Els equips o clubs de ciclisme de nacionalitat russa o bielorussa, no podran participar en les 

competicions publicades en el calendari de la Federació Catalana de Ciclisme. 

• Els ciclistes russos o bielorussos amb llicència del seu país, i que vulguin participar en 

competicions a Catalunya, hauran de tramitar amb la FCC una assegurança de RC i 

d'accidents (sanitària) per estar coberts davant qualsevol eventualitat. 

• Els clubs catalans que acullin ciclistes de nacionalitat russa o bielorussa, hauran de competir 

obligatòriament amb l’equipació esportiva del club català que representen, i que està indicat 

en la llicència federativa, tal com s’indica en el punt 5.3 de la normativa general de la FCC: 

https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/Normatives/Normativa%20general/normativa

_general_2022.pdf 

• Un club català podrà crear un equip de competició català, sempre que compleixi amb el 50% 

de la plantilla de corredors catalans, tal com indica la normativa d’equips FCC publicada a 

ciclisme.cat: 

 https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/Equips%20de%20competici%C3%B3/Equips   

 %20Competici%C3%B3/normativa_equips_fcc_2022.pdf 

• Tot/a ciclista rus/bielorús que s'hagi de presentar a podi, ho haurà de fer amb l’equipació del 

club català que figura a la seva llicència, i queda totalment prohibit exhibir qualsevol símbol 

que representi a la seva nació. 

2-NORMATIVA D'ÀMBIT PARTICIPATIU: 

2.1-Proves del calendari català de caràcter estatal                                                                                  
(12.5, elits-S23), (14.5, juniors), (16.5, cadets) 

Podran participar en aquestes competicions d'àmbit estatal:                                                  

-Els ciclistes russos o bielorussos pertanyents a equips inscrits i donats d’alta a la RFEC.                           

-Els ciclistes russos o bielorussos pertanyents a equips inscrits i donats d’alta a la FCC.                             

-Els ciclistes russos o bielorussos pertanyents a un club català (sense equip).  



 

 

2.2-Proves del calendari català de caràcter autonòmic 

Podran participar en competicions d'àmbit autonòmic:   

 -Els ciclistes russos o bielorussos pertanyents a equips inscrits i donats d’alta a la RFEC, amb    

 un màxim de fins a dos extracomunitaris*.                                                                                         

 -Els ciclistes russos o bielorussos pertanyents a equips inscrits i donats d’alta a la FCC, amb    

 un màxim de fins a dos extracomunitaris*.                                                                                       

 -Els ciclistes russos o bielorussos pertanyents a un club català (sense equip), amb un màxim 

 de fins a dos extracomunitaris* per club.                                                                                                

 -Els ciclistes russos o bielorussos pertanyents a equips estrangers, amb un màxim de fins a 

 dos extracomunitaris*.                                                                        

*Extracomunitaris: ciclistes que no posseeixen NIE de Resident a Catalunya.                                   

3-NORMATIVA DE RÀNQUINGS i CAMPIONATS CATALANS 

• Els ciclistes russos o bielorussos pertanyents a un equip o club català podran optar als 

arrossegaments individuals i al mallot de líder de qualsevol dels Campionats de Copa 

Catalana o Copa Critèrium. 

• Tal com indica la normativa general de la FCC en el seu punt 4:  

 https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/Normatives/Normativa%20general/n

 ormativa_general_2022.pdf  

 Només podran ser Campions de Catalunya els ciclistes russos o bielorussos amb NIE, que 

 demostrin una antiguitat de mínim dos anys amb residència i llicència catalana. 

• Per la classificació d’equips tant de la cursa, com dels Rànquings Catalans, només 

comptabilitzaran els equips catalans donats d’alta a FCC.  

4-SELECCIÓ CATALANA 

Només poden participar amb la selecció catalana a Campionats d’Espanya, els ciclistes nascuts a 

Catalunya i/o amb residència declarada a Catalunya (a cap altra comunitat autònoma) i amb DNI 

espanyol. 

 

 

Direcció tècnica                                                                                                                                                     

Federació Catalana de Ciclisme 

 

 


