
 
 

                                         
                             

LLIGA CATALANA DE PUMPTRACK 2022 
02-Octubre Lliga Catalana  Castellcir CE Atiat 

15-Octubre Lliga Catalana Vallfogona de Riucorb CE Atiat 

23-Octubre Lliga Catalana Cervera (per confirmar) CC Cervera 

30-Octubre Lliga Catalana Premià de Dalt  CE La Poma 

13-Novembre Lliga Catalana Begur CE Atiat 

20-Novembre Campionat de Catalunya Castellolí CE Atiat 

3-Desembre Lliga Catalana Piera CE Atiat 

 
REGLAMENTACIÓ 

Normativa Aplicable  
Normativa UCI Títol IV CAPITULO VI  
Normativa RFEC IV . Pruebas BTT punt 12  
https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/rfec/Legislacion-y-Normativa 
 
1. Campionat de Catalunya de Pumptrack  
 
Tindran opció al pòdium:  
 
• Tots els ciclistes de nacionalitat espanyola, amb llicència de la Federació Catalana de Ciclisme.  
Tots els ciclistes nascuts a Catalunya i amb llicència de qualsevol Federació afiliada a la UCI.  
• Els ciclistes d’altres nacionalitats, amb llicència de la Federació Catalana de Ciclisme amb una antiguitat 
mínima de 2 anys.  
• Mínim de 3 participants en la categoria per optar a podi.  
En cas contrari, la categoria que no arriba a fer podi, salta a la categoria superior, (Cadet a Junior, Junior a 
Sub23, Sub23 a Elit, Master30 a Elit, Master40 a Master30, Master50 a Master40). Només en el cas de la 
categoria màster femení, podran agrupar-se totes (30-40-50) per formar un podi, sempre i quan no hi hagi 
cap de les 3 categories amb més de 3 corredores.  
 
Categories de competició valides per els Campionats de Catalunya :  
Homes/Dones: Cadets, Júnior, Sub23, Elit, Màster 30, Màster 40, Màster 50, Màster 60.   
 
El Campionat de Catalunya de Pumptrack no comptarà per la classificació General de la Lliga Catalana de 
Pumptrack.  
 
2. Lliga Catalana de Pumptrack  
La mateixa normativa que el Campionat de Catalunya de Pumptrack però sense tenir la oficilialitat del 
Campionat i permeten la inscripció de tots els pilots amb llicència federativa de la FCC. 
 
3. Mini Pumptrack Kids 
 
CARACTERISTIQUES DE LES CURSES  
- Curses competitives enfocades als més petits.  
- La participació a partir de 5 anys (Prebenjamins), amb llicencia federativa o bé tramitant llicència de dia (3 
euros). 
 



 
 

                                         
                             

-En les categories fins a Infantil, el biker podrà prendre la sortida acompanyat d’un pare, mare o tutor, 
entrenador que el seguirà ho podran fer però fora del traçat marcat del circuit. En els entrenaments no hi 
haurà aquesta restricció. En cas d’acompanyar-lo en bicicleta, l’adult haurà d’acreditar la corresponent 
llicencia federativa. 
 
-Llargada del circuit: dues voltes o una volta al circuit en funció de la llargada del Pumptrack. La decisió es 
prendrà conjuntament entre organitzador i àrbitres de la cursa 
 
4. Característiques de les curses 
 
-Cronometratge amb cèl·lules fotoelèctriques  
 
-La cursa es desenvoluparà en dues mànigues computant la millor. (Prebenjamins, una sola màniga)  
 
-En entrenaments, en la categoria de Prebenjamí, podrà realitzar-los amb un acompanyant que anirà a peu 
(pare, mare, tutor o entrenador), que el seguirà pel traçat del circuit, podent agafar-lo per l’esquena amb 
una mà en les zones més tècniques, de certa dificultat o en el cas per salvar una caiguda imminent. 
 
-En les mànigues de cursa, se’l podrà seguir per dins del traçat, però no se'l podrà portar agafat amb la 
mà, ni ajudar-lo. En el cas de caiguda, se’l podrà ajudar a restablir la marxa.  
 
-El corredor no podrà utilitzar un llenguatge incorrecte, adoptar una conducta antiesportiva, ser 
irrespectuós amb els oficials, o no respectar els reglaments.  
 
HORARIS 
Està permès els entrenaments amb bicicleta, el dia anterior a la cursa.  
-8h a 9h recollida de dorsals  
-9h a 9h30 entrenaments Prebenjamins.  
-9h30 a 11h entrenaments totes les categories, excepte Prebenjamins  
-11h primera màniga Oficial  
-12h Segona màniga Oficial  
-13h pòdiums i trofeus per les categories de Principiants a Infantil.  
 
CATEGORIES  
Prebenjamí 5 i 6 anys ; Benjamí 7 i 8 anys ; Principiant 9 i 10 anys ; Aleví 11 i 12 anys ; Infantil 13 i 14 
anys.  
 
ORDRE DE SORTIDA  
Prebenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil.  
No entrarà cap corredor en cursa fins que no es confirmi que no queda cap corredor en pista.  
 
PROTECCIONS OBLIGATÒRIES  
Guants, casc (preferible integral), genolleres (recomanades), esquena dorsal (peto o motxilla , espatlleres 
(recomanades) i mallot de màniga llarga. 
 
SERVEIS SANITARIS  
Ambulància SVA i metge.  
 
PREUS INSCRIPCIÓ  
Les inscripcions seran on-line a www.ciclisme.cat 



 
 

                                         
                             

Preus :   Lliga Catalana :  15 euros   

Mini Pumptrack:  14 euros    

Open :   15 euros 

Hi haurà un cost addicional de 3 euros en el cas dels corredors No Federats.  
 
Del cost total de les inscripcions 1 euros es destina al ciclisme de base i 1 euro a la Comissió 
organitzadora.  
 
PREMIS  
Premis en totes les proves Mini Pumptrack, per les categories de Principiant a Infantil, (a càrrec de l’Entitat 
organitzadora), als tres primers de cada categoria i podi per al 4rt i 5è. No hi ha premis en metàl·lic.  
Les categories Prebenjamins i Benjamins (M/F) no rebran cap trofeu per la seva cursa. En canvi es cridarà 
al pòdium a tots els participants per recollir un obsequi o medalla de l’organització.  
 
CLASSIFICACIÓ FINAL  
La Mini Pumptrack Kids, no arrossegarà punts per el Campionat final.  
La Lliga Catalana de Pumptrack  seguirà la puntuació  ANNEX 1 puntuacions. La classificació final 
s’obtindrà per la suma de punts aconseguits a totes les curses, descomptant la puntuació més baixa 
obtinguda. En cas d’empat a punts guanyarà el que més primes llocs hagi aconseguit i en cas de persistir 
l’empat es resoldrà a favor del corredor amb millor resultat a la ultima cursa disputada. Els corredors amb 
llicencia de dia no obtindran punts.  
En la última prova del Campionat, la FCC entregarà els premis finals de la general de la Lliga Catalana de 
Pumptrack.  
 

Comitè d’Àrbitres 2 arbitres:  2 arbitratge cursa 

 

●  Material i serveis d’organització  

Ambulància + Metge. Preveure temps de presencia suficient 

Sistema de megafonia i speaker 

Pòdium per lliurament de premis.  

Senyalització des de vies interurbanes principals cap a la zona de control i d’arribada (Panels blanc i 
vermells de la FCC*) 

Carpa per Equip arbitral FCC * + connexió elèctrica, endolls per connectar ordinadors i sistema de control 
per bici xips.  2 taules i 4 cadires per comitè d’àrbitres 

Panel – cartellera per comunicacions, llistat de sortida  i classificacions 

Personal d’organització per organitzar les inscripcions (2 taules i quatre cadires), i també per organitzar 
graelles de sortida i controls dins del circuit en encreuaments i zones de perill. 

Avituallament líquid durant la cursa i a l’acabar la prova. 

Dutxes amb aigua calenta 

Preveure serveis (homes i dones) amb hidrogels a la porta.  



 
 

                                         
                             

Zona de box pels equips per instal·lar carpes i assistència amb distàncies de seguretat (espai ampli). 

Habilitar aparcament per uns 200 vehicles. 

Preveure brides de recanvi per a les plaques de la bicicleta. 

Obsequi per a tots els participants (Opcional). 

En relació a les mesures extraordinàries pel Covid-19, es seguirà els protocols establerts segons el 
moment específic de la competició. L’organitzador haurà de preveure: Hidrogels repartits per diferents 
punts de la zona on es concentra la cursa, i que estigui a l’abast dels corredors, tècnics, àrbitres, 
organització,... 

* Material proporcionat per la FCC, cal recollir-lo a la seu de la FCC dins la mateixa setmana de la cursa, i 
prèvia reserva per correu electrònic (15 dies abans com a molt tard) especificant Club i per quina cursa és 
el material, a secretaria@ciclisme.cat .  Per les fletxes s’ha de deixar una fiança de 1 euros per fletxa. 

ANNEX 1 PUNTUACIÓ GENERAL FINAL  
 Posició Punts Posició Punts Posició Punts Posició Punts 

1 200 21 60 41 40 61 20 
2 160 22 59 42 39 62 19 
3 140 23 58 43 38 63 18 
4 125 24 57 44 37 64 17 
5 110 25 56 45 36 65 16 
6 95 26 55 46 35 66 15 
7 90 27 54 47 34 67 14 
8 85 28 53 48 33 68 13 
9 80 29 52 49 32 69 12 

10 75 30 51 50 31 70 11 
11 70 31 50 51 30 71 10 
12 69 32 49 52 29 72 9 
13 68 33 48 53 28 73 8 
14 67 34 47 54 27 74 7 
15 66 35 46 55 26 75 6 
16 65 36 45 56 25 76 5 
17 64 37 44 57 24 77 4 
18 63 38 43 58 23 78 3 
19 62 39 42 59 22 79 2 
20 61 40 41 60 21 80 1 

 
1 punt per a tots els classificats restants 
 
 

Barcelona, 16 de setembre de 2022         V.0 

Federació Catalana de Ciclisme  


