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1.DISPOSICIONS GENERALS
1.1 TIPUS DE MODALITATS
Aquesta normativa de BTT està composta per les següent modalitats:
-

Cross Country (XC):
o Cross Country Olímpic (XCO)
o Cross Country Marató (XCM) i Ultramarató (XCUM)
o Cross Country Eliminator (XCE)
o Cross Country Team Relay (XCR)

-

E- Mountain Bike
Resistència
Marxes cicloturistes (no competitives)

1.2 CATEGORIES DELS PARTICIPANTS
Les categories dels ciclistes està determinada per l’edat, segons disposa l’article 3.1
de la Normativa General FCC, quedant repartit de la següent manera:
- Edat Escolar:
o
Prebenjamins: categoria amb ciclistes de 5 o 6 anys
o
Benjamins: categoria amb ciclistes de 7 a 8 anys
o
Principiants: categoria amb ciclistes de 9 a 10 anys
o
Alevins: categoria amb ciclistes de 11 a 12 anys
o
Infantils: categoria amb ciclistes de 13 a 14 anys
o
Cadet: categoria amb ciclistes de 15 a 16 anys
- Edat adulta:
o
Júnior: categoria amb ciclistes de 17 a 18 anys
o
Sub-23: categoria amb ciclistes de 19 a 22 anys
o
Elit: categoria amb ciclistes de 23 anys o més
o
Màster: categoria amb ciclistes de 30 any o més. Aquesta categories
es pot dividir en:
▪ Màster 30: categoria amb ciclistes de 30 a 39 anys
▪ Màster 40: categoria amb ciclistes de 40 a 49 anys
▪ Màster 50: categoria amb ciclistes de 50 a 59 anys
▪ Màster 60: categoria amb ciclistes de 60 a 70 anys
A totes les curses del calendari català de categoria autonòmica, s’anul·laran les
classificacions, premis i trofeus de la categoria que no presenti almenys 3 ciclistes a
la sortida de la prova. En aquest cas els ciclistes presents passaran a competir dins
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de la categoria immediatament superior. En cas de ser Màster 60 passaran a
competir a la categoria inferior.
La puntuació al Rànquings Català de Ciclistes o al Rànquings Català per Equips
s’estableix a l’apartat 7 d’aquesta Normativa.

1.3 INSCRIPCIÓ, DORSAL, PLACA I BICIXIP
Les inscripcions es realitzaran on-line a la pagina web www.ciclisme.cat i es tancaran
a les 24 hores del dijous abans de cada cursa.
El control de cursa es realitzarà amb Bicixip, que es comprarà a la pàgina web de la
Federació Catalana de Ciclisme (Xips | Federació Catalana de Ciclisme) amb un període
d’activació d’un any. Un cop passat aquest temps s’haurà de tornar a activar.
També hi ha l’opció de llogar BiciXIP i es tramitarà durant la inscripció anticipada online.
Les categories de pre-benjamins a principiants no necessitaran bicixip.
La taxa d’inscripció es fixa a un màxim segons l’apartat de “Plecs i Procediments de la
Federació” Plec de Procediments | Federació Catalana de Ciclisme
El dorsal, en cas de que es lliuri, serà de material tèxtil resistent a l'aigua i mides de
18 x 16 cm, amb números de 6 cm d’alçada i 1,5 cm d’amplada i amb traçat ple.
El dorsal s'haurà de fixar sobre el mallot en la part inferior de l'esquena i en el centre.
La placa serà col·locada en la part frontal de la bicicleta i fixada com a mínim per 2
punts.
La placa haurà de ser de material semirígid i de mides 16 x 16 cm ; els números
hauran de tenir un mínim de 8 cm d'alçada i 1,5 cm d'amplada, també amb un traçat
ple.
El fons dels dorsals i placa haurà de ser de color contrastat amb els números.
S'ha de respectar el format del dorsal i placa: no es pot retallar, doblegar, tapar o
esmenar-ne la publicitat.

1.4

BICICLETA I VESTIMENTA

En proves en grup la amplada màxima del manillar és de 73 cm. Tots els tubs de la
bicicleta han d'estar tapats. No es podrà utilitzar un manilla de carretera.
Les dues rodes han de tenir el mateix diàmetre.
A criteri del Jurat Tècnic de la prova, les bicicletes que no presentin els elements de
seguretat necessaris per a la competició, no seran autoritzades.
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En tots els actes protocol·laris d’entrega de premis, els ciclistes que hi participin
hauran de pujar al pòdium amb el corresponent mallot i culot del seu equip.
L’incompliment serà sancionat segons taula de sancions (F.2).
El casc protector de material rígid homologat és obligatori a tot tipus de proves durant
tota la duració de la prova.

1.5 SERVEIS SANITARIS
Els organitzadors hauran de preveure uns serveis sanitaris mínims seguint la
Normativa General. En el cas de proves de llarga distància s’aconsella que
s’incrementi la presència d’aquest servei.
En cas d’accident caldrà seguir els procediments marcats per l’assegurança, segons
l’apartat: En Cas d'Accident | Federació Catalana de Ciclisme

1.6 ÀREA TÈCNICA
El material de recanvi i les eines per les reparacions es dipositaran en les zones
tècniques senyalitzades. Es permès el canvi de material (excepte el quadre de la
bicicleta) i l’assistència tècnica entre membres del mateix equip, per al mecànic de
l’equip o per l’assistència neutra, sempre sense ajuda externa.
L’àrea tècnica es dividirà en dos zones:
- Zona 1: ASSISTENTS D’ EQUIP AMB LLICÈNCIA federativa (3 tècnics màxim
per equip): se’ls entregarà una acreditació per poder accedir. Serà una zona
ampla on es podran instal·lar carpes pròpies, de l’organització o de la FCC
(sempre que l’ espai ho permeti)
- ZONA 2: ASSISTENT SENSE LLICÈNCIA (2 persones màxim): se’ls entregarà
una acreditació per poder accedir. L’amplada de la zona serà molt més reduïda
i sense possibilitat de muntar cap tipus de carpa.

ASSISTENT D’EQUIP AMB LLICÈNCIA:
Zona amb carpes (pròpies o FCC)
Llibertat per donar bidons en qualsevol punt
d’àrea tècnica.
Màx 3 persones (amb llicència)

ASSISTENT SENSE LLICÈNCIA:
NO carpes
Només poden donar
bidons en aquesta zona
especifica.
Màx 2 persones

En el cas de què una persona sense llicencia provoqui un accident o incompleixi la
normativa, la sanció s’aplicarà directament al ciclista a qui està fent l’assistència.
Segons la modalitat de BTT, les àrees tècniques poden ser de diferent tipus, tal com
mostra la imatge extreta del reglament UCI ( Secció 5).
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En cap cas, no es permetrà l’accés amb nens o animals. Tampoc no es permetrà
fumar ni beure begudes alcohòliques (segons llei que protegeix els recintes
esportius).
Està prohibit mullar o llençar aigua als ciclistes, tampoc a la zona tècnica. Tampoc
està permès córrer al costat del corredor.
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1.7 RECLAMACIONS TÈCNIQUES
Totes les reclamacions oficials sobre irregularitats en el transcurs de la prova i sobre
la classificació s'hauran de dirigir als Àrbitres dins els 15' següents al moment de
d’arribar l’últim corredor. En cas de no resoldre’s en aquest moment, passarà al
Comitè de Competició.
Les reclamacions tècniques les hauran d’efectuar els tècnics de les Escoles i/o
responsables dels Equips de competició. El jurat tècnic podrà demanar la llicencia
federativa per atendre les reclamacions. No s’atendran reclamacions directament de
familiars o altres implicats.

2. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
2.1. CROSS COUNTRY (XC)
2.1.1 CROSS COUNTRY OLIMPIC (XCO)
2.1.1.1 Categories, circuit i temps de cursa
Els circuits han de tenir un mínim de 4 km i un màxim de 10 km i es realitzaran el
número de voltes necessàries per a completar el següent temps de cursa:
Elit i Sub23 (M/F)
Júniors (M/F)
Cadets (M/F)
Màsters 30-40 (M i F)
Màster 50-60

1h 20 minuts
1h
50 minuts
1h
50 minuts

a 1h 40 min.
a 1h 15 min.
a 1h
a 1h 15 minuts
a1h

La Comissió de BTT, amb l’acord previ de la Comissió Esportiva, pot autoritzar un
altre tipus de format pels Opens Provincials.
Es respecten el temps i distancia marcat per la UCI en el apart 4.2.001

2.1.1.2 Àrea tècnica
L’ àrea tècnica seguirà la normativa de l’apartat 1.6 d’aquesta normativa.
En el cas del XCO com a màxim només hi haurà 2 àrees tècniques i poden ser: 1
zona doble o 2 zones senzilles (Apartat 1.6 / reglament UCI 4.2.036).
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2.1.2 CROSS COUNTRY MARATO (XCM) I ULTRAMARATÓ (XCUM)
2.1.2.1 Categoria, circuit i temps de cursa
Els circuits de Marató han de tenir un temps aproximat de 3h per el primer ciclista i
una distància mínima aproximada de 60km i un màxim de 120km*.
El recorregut pot ser d’una sola volta per tota la distància o diferents voltes fins un
màxim de 3 voltes per tota la distància.
En el cas de volta única no és podrà passar pel mateix lloc i en el mateix sentit dos
cops, a excepció de la zona de sortida/arribada.
Els circuits d’Ultramarató han de tenir una distancia superior als 120km* i amb un
desnivell acumulat de +3000 m.
En aquest tipus de proves només podran participar ciclistes de categoria Sub23, Elit,
Màster (30-40-50-60)
Les sortides es donaran en grups, dividits en categories (dones i homes), amb un
espai de temps suficient entre les dues sortides per tal d’evitar interferències.
Si les característiques d’un recorregut, o les condicions climatològiques ho
recomanen, podrà establir-se un recorregut més curt que no superi la distancia
mínima per a les categories masculines i femenines de Màster 50 i Màster 60, tenint
llavors la consideració d’una cursa XCO.
S’establirà un “tancament de control” de les zones de cronometratge i avituallament.
Per establir el temps de tancament, s’aplicarà el 80% d’increment del temps del
primer esportista, independentment del sexe, en la línia d’arribada.
Entre el grup de competició i la marxa (o grup no competició) hi ha d’haver un temps
mínim de 10 minuts.
En qualsevol cas, el Àrbitres podran ampliar o reduir aquest temps en base a les
característiques del circuit, i/o les condicions climatològiques.
*Les distancies/temps aproximats es poden modificar però han de comptar amb
l’aprovació de la Comissió de BTT i de la Comissió Esportiva.

2.1.2.2 Àrea tècnica
Les àrees tècniques seguiran la normativa del apartat 1.6
En el cas del XCM com a màxim hi haurà 3 àrees tècniques.
Per XCUM com a mínim hi haurà 3 àrees tècniques essent aconsellable que s’
incrementin segons el quilometratge.
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2.1.3. CROSS COUNTRY ELIMINATOR (XCE)
2.1.3.1 Categories i circuit
El circuit del Cross Country Eliminator (XCE) ha de tenir una distància entre 5001000m, i ha d’incloure obstacles naturals i/o artificials (aquest obstacles han de ser
revisats i aprovats pel àrbitres).
Les proves de XCE estaran obertes a tots els ciclista a partir dels 17 anys.
En els resultat no és separaran les categories (júnior, sot23,èlit o màster) establint-se
una classificació única (scratch).

2.1.3.2 Cursa
La ronda classificatòria ha de comptar amb un mínim de 6 ciclistes. En el cas de no
arribar a aquest mínim la prova no es podrà realitzar.
És farà una CRI (Individual) per tal d’establir els millors 32 ( 8x4) o 36 (6x6) ciclistes
que disputaran la cursa principal.
La taula d’emparellaments la podeu consultar en l’Annex 2 d’aquesta Normativa (o
Annex 5 i Annex 6 del Reglament del Mountain Bike de la UCI).

2.1.4. CROSS COUNTRY TEAM RELAY (XCR)
Team Relay (XCR) és una prova per relleus on cada integrant de l’equip recorrerà
una volta al circuit i lliurarà el testimoni al següent corredor fins a completar les 5
voltes.
Cada equip estarà format per esportistes amb llicència del mateix Club ciclista.
El responsable de l’equip lliurarà als àrbitres una llista amb els components del equip:
nom, cognom, núm. llicència, categoria.
Un club ciclista podrà inscriure un màxim de dos equips (A i B). En aquest cas la
vestimenta del equip B haurà de portar un signe distintiu.
Cada equip participant haurà d’estar integrat per quatre ciclistes de diferent categoria
d’acord amb les següents condicions:
1 - Júnior o Cadet masculí
2-

Sub23 masculí o Elit masculí

3 - Elit masculí o Màster masculí
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4 - Elit / Sub23 o Màster Femení
5 - Cadet o Júnior femení.
* la participant cadet femení o júnior femení, podrà pertànyer a un altre club que
no formi part dels clubs participants a la prova.
L’ordre de sortida dels 5 ciclistes serà comunicat únicament als àrbitres, en la reunió
prèvia que es portarà a terme una hora i mitja abans de la sortida. Una hora abans de
la sortida es lliuraran les corresponents plaques (xA, xB, xC, xD i xE); a partir de
llavors no s’autoritzarà cap canvi en l’ordre estipulat.
La cursa consta de 5 voltes. En el transcurs de la cursa, cada corredor haurà de
completar una volta abans de lliurar el testimoni. Quan el primer corredor de cada
equip pren la sortida, la resta de companys esperen en una zona habilitada per a
efectuar el relleu després de la línia d’arribada.
Els relleus podran fer-se únicament en les zones de canvi, tenint present que el
corredor que arriba haurà de facilitar el relleu al corredor que surt. L’esmentat
testimoni serà subministrat per l’organització i haurà de ser portat per cada corredor
durant el transcurs de la volta al circuit.
No hi haurà zones d’avituallament.
Per disputar-se la prova serà necessari un mínim de 5 equips participants. L’ordre de
dorsals serà assignat per sorteig que faran els àrbitres i servirà per confeccionar la
graella de sortida.
Cada equip assignarà un director d’equip que serà l’única persona autoritzada a
participar a la reunió amb els àrbitres. Aquesta reunió és d’assistència obligatòria.
L’equip guanyador serà aquell que els 5 ciclistes integrants finalitzin abans les 5
voltes.

2.2. E- MOUNTAIN BIKE XC
2.2.1 DEFINICIO I CONDICIONS TÈCNIQUES
Les bicicletes elèctriques d’assistència al pedaleig estan regulades per la Directiva
Europea 2002/24/CE
Les e-Bikes són bicicletes amb un motor elèctric d´ajuda al pedaleig que la seva
energia es subministrada per una bateria. Les bicicletes hauran d’anar
obligatòriament acompanyades d’un Certificat de homologació segons la legislació CE
amb les següents característiques:
-Pes màxim de 40kg
-Potencia màxima motor: 250W
-Velocitat màxima assistida: 25km/h. El motor només es pot activar amb el
pedaleig i a partir d’aquesta velocitat es desconnecta l’ajuda elèctrica.
-Està permès un botó d´ajuda al caminar que acciona el motor fins a una
velocitat màxima de 6 Km hora
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Totes les e-Bikes que no respectin aquestes premisses es consideraran ciclomotors a
tots els efectes.
L’ organitzador de la prova podrà crear una guia especifica de la prova.

2.2.2 MODIFICACIONS TÈCNIQUES PROHIBIDES
- Instal·lació de mecanismes que facin funcionar el motor sense que hi hagi
moviment del pedaler per part del ciclista.
- Instal·lació de mecanismes mecànics o elèctrics que anul·lin la desconnexió del
motor a 25km/h
- Utilització de motors de potencia superior a 250w
- La substitució de la bateria posteriorment a la verificació inicial. La ruptura dels
precintes de verificació suposarà la desqualificació.
- Modificació de la posició del sensor de velocitat.

2.2.3 VERIFICACIONS TÈCNIQUES I CONTROLS
Les operacions de control de llicencia i verificació de la bicicleta s’iniciaran 80 minuts
abans de la sortida i es tancaran 15 minuts abans de la sortida
Totes les bicicletes hauran de passar obligatòriament unes verificacions tècniques
abans de la sortida en la què es controlaran que compleixen tots els requisits del
punts anteriors i es precintaran els diferents components amb segell de paper o
pintura.
Es podran realitzar controls sorpresa durant el recorregut, i es verificaran les primeres
posicions i altres aleatòriament a l’arribada
Els incompliments de les condicions tècniques i/o les modificacions prohibides
suposaran la desqualificació de la prova.

2.2.4 RECORREGUT
Les curses incloses en aquest reglament e-BTT hauran de tenir una distancia entre
20-40 km (+- 10%) màxim i un desnivell positiu acumulat entre 1500 i 1800 mts.
La sortida de les proves de competició e-Bike s’haurà de ser totalment separada de la
resta de proves de BTT.

2.2.5 CATEGORIES, CLASSIFICACIONS I PREMIS
Elit masculí: 19 anys i més
Elit femení: 19 anys i més
S´establirà una classificació per cada categoria, masculina i femenina.
Al finalitzar cada cursa es lliurarà un trofeus als 3 primers classificats de cada
categoria
No hi hauran premis en metàl·lic.
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2.3 PROVES DE RESISTÈNCIA
2.3.1 REGLAMENT GENERAL
Les proves de Resistència (RS) son proves d’oci en format XCO, amb una durada
igual o superior a les 2 hores i fins a un màxim de 24 hores.
La participació serà per equips. Aquests equips estaran formats per un mínim de 1
ciclista o màxim de 4 ciclistes. En les categories Cadets (M/F) s’estableix que el
mínim per fer un equip han de ser 2 ciclistes.
Els integrants de l’equip han de ser del mateix club, tot i que es permet que el 50%
dels integrants siguin d’altres clubs per fomentar la participació i la creació d’equips.
Podrà haver-hi més d’un equip del mateix club, a la mateixa prova.
2.3.2 CATEGORIES
La participació es oberta a tots els ciclistes amb llicencia de la FCC, o de qualsevol
Federació afiliada a l’UCI. Com es te la consideració de prova d’ oci també es podrà
tramitar llicencies de dia, segons el procediment establert per la FCC.
S’estableixen com a mínim les categories següents
Homes 15+
Dones 15+
Mixtes 15+
Els ciclistes amb llicencia de dia, podran participar a la cursa i s’assimilaran a la
categoria que per edat els correspongui.

2.3.3 TIPUS DE CIRCUITS
El circuit serà similar a un circuit format XCO, amb les mateixes garanties de
seguretat, marcatge i distancia.
S’establirà una zona anomenada pit lane, amb entrada i sortida abans de l’arribada,
en el que els equips faran els seus relleus sense molestar la resta de ciclistes
participants. Fora d’aquesta zona no es poden fer relleus. Si es supera aquesta zona
no es podrà fer el relleu fins a completar de nou la volta. Es sancionarà amb una volta
de més, als equips que infringeixin aquesta acció.
Els relleus es faran amb contacte físic dels ciclistes, amb l’entrega d’algun testimoni
que l’organitzador haurà previst.
En el cas de proves que es disputin en part en horari nocturn, els ciclistes hauran de
portar equips d’il·luminació davant (llum blanca o groga) i darrera (llum vermella). La
zona del pit lane i d’arribada hauran d’estar ben il·luminades per poder identificar bé
els ciclistes.
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Finalitzarà un cop superat el temps total de cursa, i el primer equip passi per
l’arribada. En aquest moment s’indicarà que falta la darrera volta a tots els equips
participants, acabant tots en el moment que el guanyador creua la línia d’arribada. Es
classificarà a tots els equips amb les voltes perdudes (0, 1, 2, 3,...).

CIRCUIT
ACCÉS PIT LANE
Corredor que agafa el relleu

A
R
R
I
B
A
D
A

Corredor que dóna el relleu

BOXES EQUIPS

2.3.4 RECONEIXEMENTS
Es podrà entregar reconeixements als 3 primers equips que hagin fet el millor temps
dins la seva categoria.

2.4 MARXES CICLOTURISTES BTT (NO COMPETITIVES)
Es consideren Marxes Cicloturistes de BTT aquelles concentracions no competitives,
sigui quin sigui el seu quilometratge. Es recomana que les marxes siguin iguals o
superiors a 25km.
1. Les Marxes Cicloturistes de BTT estan obertes a tots els participants majors de
15 anys, amb llicencia federativa o llicència de dia.
2. Al tractar-se d’una prova no competitiva no es podrà establir cap tipus de
classificació oficial, únicament informar a l’esportista amb la publicació per part
de l’ organitzador d’una relació amb el temps invertit per cada participant.
Aquest llistat estarà ordenat alfabèticament o bé per número de dorsal
(aquesta classificació és responsabilitat de l’organitzador).
Es podrà establir un tancament de control que es calcularà sobre una velocitat
mínima de 10 km/h. Aquest tancament és comunicarà de forma anticipada a
tots els esportistes.
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3. Totes les Marxes Cicloturistes de Btt es desenvoluparan sobre un recorregut
en línia amb una distancia recomanada igual o superior a 25km, i la velocitat
podrà ser controlada o lliure, a criteri de l’organitzador.
El traçat del recorregut permetrà establir recorreguts alternatius per configurar
el traçat d’aquells participants que considerin que la seva preparació no els hi
permet completar el recorregut complert.
L’organització podrà obligar a un participant a prendre l’alternativa curta en el
cas de que consideri què de completar el recorregut inicialment previst el
participant superaria el temps establert com a tancament de control.
El participant ha de respectar les normes de la marxa, les normes de circulació,
respectar a la resta d’usuaris del camins i corriols, així com el medi ambient.
Amb la finalitat de garantir la seguretat de tots els participants l’organització
podrà establir els controls i/o reagrupaments que cregui oportú. També podrà
limitar la velocitat quan les circumstancies així ho recomanin.
Qualsevol esportista que abandoni la marxa abans de completar el recorregut
te l’obligació de comunicar-ho a l’organitzador.
Es recomana a cada participant que faciliti el número de telèfon mòbil que
portarà durant la participació de la marxa a la organització, per què en cas que
fos necessari es pogués verificar la situació de l’esportista.
4. L’organitzador establirà un Reglament Particular de la prova.
El participant es podrà inscriure a la Marxa pels mitjans que habiliti
l’organitzador, o a través de la web FCC (veure punt 1.3).
Un cop tancat el termini d’inscripció, l’organitzador no acceptarà cap més
inscripció.
L’organitzador podrà limitar el número d’inscrits en cada marxa d’acord amb les
característiques del recorregut o de les seves pròpies limitacions
organitzatives.
El preu de la Marxa ha de ser proporcional al nivell dels serveis que
l’organitzador ofereix als participants com ara: aparcament exclusiu,
avituallaments líquids cada 10-20km, avituallament sòlid en funció de la
distancia de la marxa, abans i després de la marxa, dutxes, banys, massatges,
etc....
Tots els participants aniran identificats amb un placa/dorsal a la bicicleta que
entregarà l’organitzador.
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La recollida del dorsal es podrà fer durant la tarda anterior a la marxa, si així ho
estableix l’organitzador, i en qualsevol cas el mateix dia de la marxa, fins una
hora abans de la sortida amb la presentació de la llicencia i del justificant de
pagament.
El rebre la placa/dorsal/xip pot implicar un dipòsit econòmic que serà retornat
quan es retornin en bon estat els elements abans descrits.
5. La programació de la Marxa queda sota criteri de l’ organitzador.
Al ser marxes no competitives no s’estableix cap tipus d’ordre de sortida.
Únicament es podrà donar preferència als membres del Club organitzador,
sempre amb la finalitat de limitar la velocitat de la prova en el primers
moments, i quan la seguretat dels participants així ho recomani.
Es responsabilitat dels participants els accidents o els danys que puguin
ocasionar.
6. Es recomana a tall de reconeixement distribuir els següents obsequis:
- Al Participant més gran (M/F) sempre que tingui llicencia
- Al Club més nombrós (es comptaran els participants amb llicencia del
mateix club) que completin el recorregut.
- Al Participant amb residencia més llunyana (independentment si te
llicencia o llicencia de dia)
- Al Club més llunya (en cas d’empat el que tingui major nombre d’inscrits)
i que completin el recorregut.
- Es recomana reconeixement especial a totes les dones que finalitzin la
prova
- Seguint el mateix criteri es podran entregar reconeixements especials
als participants del Club organitzador, veïns del municipi, el participant
més simpàtic/a, el companyerisme, el vestuari més original.....
- Esta prohibida l’entrega de premis en metàl·lic
- Igualment i d’acord amb els barems d’edat/temps/velocitat mitjana
dissenyada per l’organitzador, es podrà entregar diplomes d’or, plata o
bronze. Per obtenir aquest diplomes serà condició indispensable
completar el recorregut.

3. CAMPIONATS
3.1. CAMPIONATS DE CATALUNYA
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
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•

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 agruparse totes (30-40-50) per formar un podi, sempre i quan no hi hagi cap de les 3
categories amb més de 3 corredores.

3.1.1. CROSS COUNTRY OLIMPIC (XCO)
3.1.1.1 Categories de competició valides per els Campionats de Catalunya :
Dones: Cadets, Júnior, Sub23, Elit, Màster 30, Màster 40 + (inclou 50-60).
Homes: Cadets, Júnior, Sub23, Elit, Màster 30, Màster 40, Màster 50, Màster 60.
3.1.1.2 Composició graella de sortida:
Es tindrà en compte , i per aquest ordre:
- Campió/na Catalunya XCO any anterior (sempre que conservi la categoria)
- Rànquing BTT -UCI XCO
- Rànquing Català BTT XCO, publicat després de la última prova puntuable abans
de la data del Campionat
- Ordre d’inscripció

3.1.2. CROSS COUNTRY MARATO (XCM) I ULTRAMARATO (XCUM)
3.1.2.1 Categories de competició valides per els Campionats de
Catalunya :
Marató
Dones : Sub23, Elit (inclou Màster)
Homes: Sub23, Elit, Màster 30, Màster 40 Màster 50 +( inclou 60)
Ultramarató
Dones : Elit (inclou Sub23 i Màster)
Homes : Elit (inclou Sub23), Màster 30, Màster 40, Màster 50 + (inclou Màster 60)
3.1.2.2 Composició graella de sortida
Campionat XCM
Es tindrà en compte , i per aquest ordre:
- Campió/na Catalunya XCM any anterior (sempre que conservi la categoria)
- Rànquing BTT -UCI XCM
- Classificació Copa Catalana Marató publicada després de la última prova
puntuable abans de la data del Campionat
- Ordre d’inscripció
Campionat XCUM
Es tindrà en compte , i per aquest ordre:
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- Campió/na Catalunya XCUM any anterior, (sempre que conservi la categoria)
- Classificació Copa Catalana Ultra Marató publicada després de la última prova
puntuable abans de la data del Campionat. (en el cas que es celebri una Copa
Catalana XCUM)
- Ordre d’inscripció

3.1.3. CAMPIONATS ESCOLARS DE CATALUNYA
3.1.3.1 Categories de competició valides per els Campionats
Escolars:
H / D : Prebenjamins, Benjamins, Principiants, Alevins, Infantils

3.1.3.2 Composició graella de sortida
Campió/na campionat de Catalunya any anterior (que segueixi a la mateixa categoria)
Classificació Copa Catalunya Scracth ( sense distinció de sexes) després de la
darrera prova disputada
i ordre d’inscripció.

3.2. CAMPIONATS TERRITORIALS
Tindran opció al títol tots els ciclistes que compleixin les condicions del apartat 3.1 i
amb residència al territori del Campionat Territorial.

4. COPA CATALANA
4.1 COPA CATALANA INTERNACIONAL XCO
4.1.1 REGLAMENT GENERAL
El calendari de la Copa Catalana BTT Internacional estarà format per curses tipus
XCO i es regiran segons la normativa vigent de la comissió esportiva de la FCC. El
calendari de BTT de la FCC indicarà la categoria UCI de les curses HC,C1, C2 i C3.
4.1.2 REGLAMENT ESPECÍFIC
El reglament específic de la cursa es pot consultar a:
Copa Catalana BTT Internacional - Reglamento

Aquí trobareu la informació relativa a:
- Les categories que poden participar
- La puntuació
- Premis en metàl·lic
- Preus d’inscripció
- Puntuació individual i per equips
Versió: 2 – 22/02/2021
Pàgina 18 de 37

NORMATIVA BTT-XC 2021

-

Premis per equips/individual
Reclamacions
Requeriments tècnics
En el cas de la celebració de proves en format CRI, tota la normativa
corresponent la trobareu en el Reglament Específic de Copa Catalana
Internacional.

4.1.3 INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
a) a www.ticketoci.net fins el DIJOUS previ a la prova, fins a les 23:59h. El
pagament es farà directament a la web, si no es fa el pagament no queda
confirmada la inscripció.
Telèfon:
+34938088091,
www.ocisport.net

Correu

electrònic: info@ocisport.net

4.2 COPA CATALANA MARATÓ (XCM)
4.2.1 REGLAMENT GENERAL
La Copa Catalana de Marató constarà de varies proves que es disputaran pel territori
català, i puntuaran totes elles pel rànquing català de marató, tant individual com per
equips.
Per saber les proves que composen la Copa Catalana de Marató podeu consultar-ho
ha: Copa Catalana Marató | Federació Catalana de Ciclisme
Les categories que poden participar en les proves de marató són les expressades en
el punt 2.1.2.1 d’aquesta Normativa.

4.2.2 RECORREGUT I ÀREES TÈCNIQUES
Tant el quilometratge com les àrees tècniques seguiran el reglament de Cross
Country Marató que es troba en el apartat 2.1.2 d’ aquesta Normativa.
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4.2.3 INSCRIPCIÓ I DORSAL
El participant es podrà inscriure pels mitjans que habiliti l’organitzador, o a través de
la web FCC (veure punt 1.3).
L’organitzador entregarà el dorsal i si escau el bicixip als participants.
L’organitzador haurà de facilitar el fitxer de la inscripció i també el de la classificació
per fer l’arrossegament de la Copa Catalana de Marató.

4.2.4 PUNTUACIÓ
Per obtenir la classificació general final es sumaran els punts obtinguts a totes les
proves puntuables. En cas d'empat a punts, es resoldrà a favor del corredor que hagi
obtingut el major nombre de primers llocs, de segons, de tercers i així
successivament.
El Sistema de Puntuació per cada categoria serà la següent:
• Classificació Individual o Per Equips segons l’apartat 7 de la Normativa.
• Puntuació Individual segons Taula 1 de l’apartat 7.1.1.1

5. OPEN BTT TERRITORIAL i KIDS CUP
5.1. REGLAMENT GENERAL
Cada Open Territorial BTT establirà una guia d’ organització amb el reglament específic de
les seves proves.

5.1.1 CATEGORIES
Dones: elit, sub23, júnior i cadet, màster (30-40-50)
Homes: elit, sub23, júnior, cadet, màster 30, màster40, màster 50, màster 60
5.1.2 INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es realitzaran segons el punt 1.3 d’ aquesta normativa.
La placa de la bicicleta serà la mateixa per a tots els opens provincials i Kids Cup.
S’entregarà el mateix dia de la cursa, a cada ciclista prèviament inscrit, a la carpa de
la FCC a l’àrea de sortida i des de una hora i mitja abans de l´inici de la primera
cursa. La presentació de la llicencia és obligatòria per recollir la placa.
El control de cursa es realitzarà també amb Bicixip, segons l’apartat 1.3 d’aquesta
Normativa.
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5.1.3 DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
Inicialment es faran 3 curses:
Si no hi ha Kids Cup:
1ª Cursa participaran les categories: Cadets M, Màster 50, Màster 60, Cadet F i
Junior F.
2ª Cursa participaran les categories: Juniors M, Elit F i Sub23 F, Màster F i Màster 40.
3ª Cursa participaran les categories: Elit M i Sub23 M i Màster 30.
Si hi ha Kids Cup:
1ª Cursa participaran les categories: Principiants, Alevins i Infantils
2ª Cursa participaran les categories: Cadets, Màster 40,50, 60 i Fèmines.
3ª Cursa participaran les categories: Junior, Elit M i Sub23 M i Màster 30.
En cas de baixa participació es podria establir un altre format.
5.1.4 ORDRE DE SORTIDA
Es farà per grups de categories segons l’ordre indicat al punt anterior i separats per
temps.
Dins de cada categoria l’ordre serà:
- En la primera cursa del open, segons classificació general any anterior (sempre
que mantingui categoria) i sinó per ordre d’inscripció.
- La resta de curses segons classificació general actualitzada, i si no està
classificat per ordre d’inscripció.
5.1.5 PUNTUACIÓ
Per obtenir la classificació general final es sumaran els punts obtinguts a totes les
proves puntuables. En cas d'empat a punts, es resoldrà a favor del corredor que hagi
obtingut el major nombre de primers llocs, de segons, de tercers i així
successivament.
El sistema de puntuació per a cada categoria es podrà consultar en el apartat 7
d’aquesta Normativa.
5.1.6 PREMIS
La prova estarà dotada de premis econòmics (Annex 1) així com dels
reconeixements següents:
Trofeu per als tres primers (13 x 3) :
Dones: elit, sub23, júnior, cadet, màster ( 30-40-50)
Homes: elit, sub23, júnior, cadet, màster 30, màster40, màster 50, màster 60
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Trofeu al primer Equip

5.2 CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS DE CLUB
5.2.1 INSCRIPCIÓ I CATEGORIES
Per tal de puntuar a la classificació per Equips, el club ciclista haurà d’inscriure
prèviament el seu Equip de competició a la FCC tal hi com indica l’apartat 7.1.2
d’aquesta normativa.
5.2.2 PUNTUACIÓ I NÚMERO DE CICLISTES
Les categories així com la puntuació esta reflectides a l’apartat 7 d’aquesta normativa.

5.3 KIDS CUP (proves infantils d’àmbit territorial)
5.3.1 DISPOSICIONS GENERALS
A totes les curses s’establirà una classificació individual i per equips.
Les proves de categoria infantil hauran de tenir una sortida exclusiva i separada de les
altres categories d’edats superiors.
5.3.2.- CATEGORIES I INSCRIPCIÓ
Cada Open Territorial establirà les categories que participen. Les categories es
determinen pels anys de naixement segons l’ article 1.2 d’ aquesta normativa.
Inscripció.
Les inscripcions es realitzaran on-line a la pagina web Federació Catalana de Ciclisme | tal
i com s’indica en el punt 1.3 de la Normativa.
La placa/dorsal s´entregarà el mateix dia de la cursa, a cada ciclista prèviament
inscrit, a la carpa de la FCC a l’àrea de sortida i des de una hora i mitja abans de
l´inici de la primera cursa. La presentació de la llicencia es obligatòria per recollir la
placa/dorsal.
5.3.3 DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA
La graella de sortida, a la primera cursa de l'any, es farà tenint en compte la
classificació general de l’any anterior, els/les ciclistes no classificades o noves a la
categoria es posaran per ordre d’in
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scripció.
Les graelles de sortida a les curses següents, es farà tenint en compte la classificació
de la cursa anterior Scratch sense separació de sexes. És a dir, després de cada
cursa hi haurà una classificació d’entrada en meta barrejada de nens i nenes, i aquest
ordre és el que utilitzarem per la següent cursa. Una vegada el corredor estigui
posicionat a la graella de sortida no podrà variar la seva posició, si ho fa serà
sancionat amb 30 segons.
La cursa es donarà per finalitzada quan arribi el primer ciclista.
Ningú podrà ajudar als ciclistes dins del circuit durant la cursa, a excepció d’avaria
mecànica.
Les avaries mecàniques hauran de ser reparades al àrea tècnica habilitada dins del
circuit.
No es permet el canvi de bicicleta
El temps màxim de participació per categoria serà l’establert a l’apartat 6.2.1.1
En cas de reclamació, el procediment a seguir el trobareu a l’apartat 1.7 d’aquesta
Normativa.
5.3.4 CLASSIFICACIONS
5.3.4.1 Individuals
A cada cursa s’establirà una classificació individual per cada categoria de competició,
masculina i femenina.
5.3.4.2 Equips de Club
Cada participant adjudicarà 1 punt al Equip del Club que figuri a la seva llicencia.
Els tres primers classificats de cada categoria obtindran 2 punts per la puntuació del
seu Equip a la cursa.
A cada cursa s’establirà un llistat amb la puntuació de l’Equip de Club en funció del
nombre de participants amb llicencia de cada Club Ciclista i dels punts adjudicats per
classificació. En cas d’empat a punts, la classificació individual serà determinant.
El llistat amb la suma de puntuacions de totes les curses, al final de la temporada,
servirà com a referència per atorgar els ajuts als Clubs amb Equips Infantils. En cas
d’empat a punts a la classificació final, el nombre de primers/segons/tercers llocs per
Equips a cada cursa serà, en aquest ordre, determinant.
5.3.5 PUNTUACIÓ
Per obtenir la classificació general final es sumaran els punts obtinguts a totes les
proves puntuables. En cas d'empat a punts, es resoldrà a favor del corredor que hagi
obtingut el millor resultat a l’última cursa.
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El Sistema de Puntuació s’establirà per cada categoria i seguirà per cada categoria la
puntuació de la taula 1 de l’apartat 7.1.1.1
5.3.6 PREMIS
A cada cursa hi haurà trofeu pels tres primers classificats, masculí i femení de
cadascuna de les categories establertes.

6. BTT ESCOLAR
6.1. INTRODUCCIÓ
La Federació Catalana de Ciclisme, té com a principal objectiu la promoció del
ciclisme escolar en nens/es a partir dels 5 i fins als 14 anys; amb la finalitat d’orientar i
afavorir la seva iniciació, desenvolupament i perfeccionament en totes i cadascuna de
les modalitats del ciclisme. El ciclisme en edat escolar, es basa en un clima de
convivència entre esportistes, pares, tècnics, directius i arbitres, sent aquest el
principal objectiu a assolir. El ciclisme ha de servir de motivació i estímul en
l’aprenentatge esportiu, i en un adequat rendiment escolar i acadèmic, sense
interposar la pràctica esportiva a la formació personal, i sent el resultat esportiu
l’element de menys importància en aquestes edats.
La temporada de competició Escolar BTT, comença a partir del 1 de març i finalitza el
30 d’ octubre (a excepció de la modalitat del ciclocròs, proves no RESISTENCIAFONS,BMX, Pista, Descens, Trial) i que no compten amb un calendari extens de la
modalitat (més de 20 proves durant l’any).
Durant els mesos de juliol i agost (exceptuant el primer i últim cap de setmana) no es
faran curses de Copa Catalunya ni Campionats de Catalunya.
En aquesta edat es recomanable evitar la participació continuada, dos dies seguits,
en proves de competició.
Temporada de descans necessària: És recomanable descansar de la bicicleta uns
mesos.
És obligatori que els ciclistes tinguin llicencia federativa FCC o RFEC. La llicència és
necessària per participar en qualsevol activitat federada i per disposar de la
corresponent assegurança.

6.2. NORMES GENERALS
6.2.1 DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA
6.2.1.1 Categories i temps de cursa
Les categories del BTT Escolar van des de Prebenjamins fins a Infantil. Aquestes
categories segueixen els criteris de l’apartat 1.2 d’aquesta Normativa.
Els temps que realitzaran segons les categories són:
• Prebenjamins:

10 minuts
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•
•
•
•

Benjamins:
Principiants:
Alevins:
Infantils:

15 minuts
25 minuts
30 minuts
40 minuts

6.2.1.2 Circuits i graelles de sortida
Les curses de BTT transcorren en recorreguts tancats, degudament senyalitzats i
delimitats amb cintes, de distàncies concretes segons la categoria. Els ciclistes
donaran les voltes establertes per l’organitzador segons les categories, amb la
supervisió de la Comissió de Btt i de l’equip arbitral.
El responsable tècnic de cada club ha d’evitar l’entrada al circuit a familiars o pares no
acreditats i juntament amb l’organització han de vetllar pel bon desenvolupament de
la cursa.
No està permesa durant la cursa empènyer als ciclistes o córrer al seu costat, ni tant
sols el tècnic titulat, per tal d’evitar molèsties i/o accidents ocasionals a altres ciclistes.
Estar prohibit sortir del circuit o escurçar el seu recorregut. En el cas de què el
corredor vulgui abandonar la cursa, ha de fer-ho per la línia de meta, parant davant
els arbitres i donant el seu número de dorsal.
Tot corredor, prendrà la sortida amb un peu a terra, no es pot sortir agafat a cap
tanca, o agafat per cap persona. Un cop a línia de sortida la primera categoria de
participants, la resta de ciclistes i tècnics han d’abandonar el circuit deixant-lo lliure
per la disputa de la prova. Els ciclistes d’altres categories han de realitzar
l’escalfament en la zona habilitada.
Avançaments:
Cal avançar en zones on l’amplada del circuit ho permeti, demanant pas si s’escau,
de forma correcte i respectuosa. Està prohibit envair la trajectòria de manera
agressiva a un altre corredor.
Els ciclistes que vagin a peu en algun tram del circuit han de deixar passar a
qualsevol corredor que l’avanci en bicicleta.
Ciclistes doblats:
Tot ciclista que sigui doblat durant la prova, haurà de parar i abandonar sempre que li
indiqui l’àrbitre al passar per línia de meta o zona tècnica.
Reconeixement del circuits:
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El circuit podrà ser reconegut abans de l’inici de la primera prova, només per
participants i entrenadors identificats.

Graelles de sortida:
Les graelles de sortida seran segons estableixi el propi campionat o bé si es tracta
d’una prova única, per ordre d’inscripció.
Accés al circuit:
Només podran estar dins el circuit, en la zona de sortida i d’arribada, i a la zona
tècnica, el personal identificat com a Tècnic, Àrbitre o Personal d’organització,
juntament amb els ciclistes que participen.

6.2.1.3 Àrea tècnica
Hi pot haver una zona identificada i marcada per la reparació d’averies i avituallament
si els arbitres ho permeten, que seguirà les característiques establertes a l’apartat 1.6
d’aquesta Normativa.
En cap cas es pot posar els bidons a la bici ni tocar als ciclistes.
Les persones presents en les zones tècniques hauran d’anar degudament
identificades.
En cas de temperatures altes, es podrà habilitar una segona zona d’avituallament.
6.2.1.4 Inscripció
L’ inscripció es realitzarà de forma on-line segons l’apartat 1.3 d’aquesta Normativa.
6.2.1.5 Seguretat:
a. Casc: L’ús del casc és obligatori sempre que es circuli en bicicleta.
b. Guants: L’ús de guants és obligatori sempre que es circuli en bicicleta.
c. Ulleres: L’ús d’ulleres és recomanable sempre que es circuli en bicicleta.
d. Manillars: Els manillars hauran de disposar de taps en els seus extrems.
e. Conducció segura: Els participants al ciclisme escolar s’obliguen a circular de
manera segura sense fer cabrioles ni deixar anar el manillar.
f. Es prohibeix alçar les mans del manillar durant les curses.
g. Recomanem no fer sortides en bicicleta sol. En el cas que fos indispensable,
cal deixar dita la ruta que es seguirà.
h. Tot ciclista esta obligat a respectar les normes de circulació establertes des del
Servei Català de Transit
i. Cal respectar i cedir el pas als vianants i altres usuaris dels camins i vies
públiques
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j. L’ús d’altaveus i auriculars durant la pràctica ciclista està prohibida.
k. L’ús de telèfons circulant en bicicleta està prohibida.
Els incompliments dels punts a – b – d – e – f – j – k comportaran penalitzacions
“molt greus”
6.2.1.6 Reclamacions
En cas que es vulgui presentar alguna reclamació tècnica de la cursa s’haurà de fer
seguint el punt 1.7 d’aquesta Normativa.
6.2.2 RESPONSABILITAT DE L’EQUIP I ESCOLES DE CICLISME
El personal tècnic a càrrec de les diferents Escoles de Ciclisme, haurà d’estar en
possessió de la llicencia de Tècnic de Nivell I (ROPEC: Tècnic del Registre Oficial
Professional de l’Esport Català-Escola Catalana de l’Esport), llicència obligatòria a
Catalunya per Escoles de Ciclisme (BTT, ruta, pista, BMX, trial, ciclocròs). És
responsabilitat del tècnic, que els seus alumnes portin correctament l’equipament
esportiu del Club i les bicicletes en bones condicions mecàniques i adequades al
desenvolupament correcte per l’edat del nen/a. També seran els encarregats de fer
qualsevol reclamació o petició a l’equip arbitral. No està premés en cap cas, a pares o
familiars fer aquest tipus de reclamacions.

6.2.3 PARTICIPACIÓ EN MARXES NO COMPETITIVES
La participació en proves de BTT que no formen part del calendari de competició
infantil és permesa amb un límit de 30Km o dues hores de prova, per alevins i
infantils, sota la responsabilitat dels pares i sempre acompanyats d’una persona major
de 18 anys. En cap cas hi haurà classificació.

6.2.4 CODI DE CONDUCTA DELS PARES
1. Qualsevol persona que circuli al voltant del circuit, o acompanyi en bicicleta els
ciclistes, abans o després de la prova ha d’utilitzar el casc obligatòriament.
2. No està permesa durant la cursa empènyer als ciclistes o córrer al seu costat, ni
tant sols el tècnic titulat, per tal d’evitar molèsties i accidents ocasionals a altres
ciclistes.
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6.2.5 CODI ÈTIC-TÈCNIC DELS PARTICIPANTS
Els participants en les activitats de Ciclisme escolar es comprometen a mantenir una
actitud esportiva responsable i respectuosa envers la resta de participants, tècnics,
equip arbitral i persones de l’entorn.
Qualsevol infracció del codi ètic-tècnic de BTT estarà penalitzada. El comitè d’àrbitres
de la FCC designat a la cursa serà l’encarregat de valorar la gravetat de les
infraccions.
Taula d’ infraccions:
TIPUS D'INFRACCIÓ:
Rebre ajuts externs en forma de bidons, gels, etc... en plena cursa. L'ús
de bidó haurà de ser autoritzat pels àrbitres
No està permès mullar als ciclistes durant la prova
Deixar la cursa sense previ avís a l'organització o al comitè arbitral. Cal
parar a línia de meta i avisar a l’àrbitre de l'abandonament.
Acompanyar a un corredor fora dels límits del circuit en bicicleta i sense
casc (pares, tutors o acompanyants)
Arrancar en la sortida sense tenir un peu a terra, o agafat a algun
obstacle (tanca, etc...)
Aixecar les mans del manillar a l’entrar a meta, sigui la posició quina
sigui
Rebre assistència mecànica en plena cursa fora dels llocs assignats per
l'organització

GRAVETAT

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
Córrer a peu o en bici dins del circuit acompanyant al corredor un cop la
cursa ha començat (pares, tutors o acompanyants)

GREU

Empènyer al corredor en cursa reiteradament o en moments puntuals
Retallar el circuit per guanyar temps sortint clarament de la trajectòria,
sentit i encintat (si n'hi ha)
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 altre cursa de diferent
categoria
Prendre gel amb cafeïna abans de la sortida, o cap altre beguda
energètica amb alts continguts de cafeïna, taurina, guaranà, etc...
No apartar-se o fer aturar la marxa sobre la bici d’un corredor que

GREU

LLEU
LLEU

SANCIÓ

Advertència
Advertència
Advertència

LLEU
LLEU

Advertència
Advertència

LLEU

Advertència
LLEU
LLEU

GREU
GREU
GREU

GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Advertència
Penalització
30-90”
Penalització
30-90”
Penalització
30-90”
Penalització
30-90”
Penalització
30-90”
Penalització
30-90”
Penalització
30-90”
Penalització
30-90”
Penalització
30-90”
Penalització
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demana pas, quan l’altre corredor circula a peu
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 física o verbalment a un altre corredor o cap altre persona
durant la cursa o fora d'ella (tb pares, tutors i acompanyants)

MOLT
GREU
MOLT
GREU
MOLT
GREU

30-90”
Desqualificació
cursa
Desqualificació
cursa
Desqualificació
cursa

La reiteració en conductes de sanció, suposarà la desqualificació completa i
permanent del ciclistes en el campionat d’aquell any.
Cometre conductes i infraccions anormals per part de pares, tutors o responsables
d’equip en benefici o relacionades amb algun corredor/s, seran sancionades sobre el
corredor/s amb qui vagin vinculades.
Aquest codi ètic/tècnic serà vigent per totes les competicions de BTT promoció, així
com Copa Catalunya i Kids Cup.

6.3. COPA CATALUNYA BTT INFANTIL
6.3.1 DISPOSICIONS GENERALS
La Copa Catalunya BTT Infantil és un calendari de proves de promoció destinat als
nens i nenes en edat escolar.
Està destinat a potenciar les escoles de ciclisme existents e intentar crear de noves.
Els nens i nenes han de ser els principals protagonistes.
La seva finalitat és la d’iniciació en el món del ciclisme de competició, educar i crear
uns hàbits de comportament i respecte per als seus competidors. Evitar la pressió
dels resultats dels nens i nenes per part dels educadors.
A totes les curses s’establirà una classificació individual i per equips. S’establirà una
classificació general amb les puntuacions de la taula 1 del rànquing individual.
En l’ultima prova hi haurà un premi per a tots els que hagin participat, i que estiguin
presents a la darrera prova.
Els participants han de disposar de llicencia federativa FCC o RFEC.

6.3.2 CATEGORIES I TEMPS DE CURSA
Les categories es determinen pels anys de naixement i el temps de cursa s’estableix
segons l’apartat 6.2.1.1 d’aquesta Normativa.
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6.3.3 GRAELLA DE SORTIDA
La graella de sortida es farà tenint en compte la classificació de la cursa anterior
scratch sense separació de sexes.
La primera cursa es farà segons general de l’any anterior i desprès per ordre
d’inscripció.
La cursa es donarà per finalitzada quan arribi el/la primer/a ciclista.
Ningú podrà ajudar als ciclistes dins del circuit durant la cursa, a excepció d’avaria
mecànica.

6.3.4 CLASSIFICACIONS
6.3.4.1 .- Individuals
A cada cursa s’establirà una classificació individual per cada categoria de competició,
masculina i femenina: Prebenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil.

6.3.4.2.- Equips de Club
Cada participant adjudicarà 1 punt a l’Equip del Club que figuri a la seva llicencia.
Els tres primers classificats de cada categoria obtindran 2 punts per la puntuació del
seu Equip a la cursa.
A cada cursa s’establirà un llistat amb la puntuació de l’Equip de Club en funció del
nombre de participants amb llicencia de cada Club Ciclista i dels punts adjudicats per
classificació. En cas d’empat a punts, la classificació individual serà determinant.
El llistat amb la suma de puntuacions de totes les curses, al final de la temporada,
servirà com a referència per atorgar els ajuts als Clubs amb Equips Infantils. En cas
d’empat a punts a la classificació final, el nombre de primers, segons o tercers llocs
per Equips a cada cursa serà, en aquest ordre, determinant.

6.3.5 PREMIS
A cada cursa hi haurà trofeus per el 1er 2on i 3er classificat de cada categoria i sexe.

6.3.6 CONDUCTA I SANCIONS
S’ aplicaran les penalitzacions en cas d’incompliment del Codi ètic-tècnic del
participants, segons s’indica en el punt 6.2.5 d’aquesta Normativa.
Els pares o familiars que rebin una sanció per incompliment de les normes, s’aplicarà la
sanció al corredor implicat.
S’ aplicaran la taula de sancions del punt 6.2.6

7. RÀNQUING CATALÀ BTT-XC
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7.1 RÀNQUING CATALÀ XCO
La suma de punts obtinguts pels ciclistes, descartant els 4 pitjors resultats, a les
curses de Copa Catalana i Opens Territorials (que es disputin en les 4 províncies),
determinaran els Rànquings individuals de la FCC
(Cadets H/D, Júnior H/D, Sub23 H/D, Elit H/D, Màster 30, Màster 40, Màster 50,
Màster 60, Màster Dones (30-40-50)
Les classificacions per Equips finals de totes les curses de Copa Catalana i Opens
Territorials determinaran els Rànquings per Equips de la FCC

7.1.1 RÀNQUING INDIVIDUAL
7.1.1.1 Puntuació
Puntuaran tots els ciclistes amb llicència de la FCC, o que pertanyin a clubs afiliats en
aquesta federació.
La classificació individual es basa en el quadre de puntuacions de la Taula 1.
TAULA 1. Tipus de competicions i puntuació
POSICIÓ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

COPA CATALANA
CATEGORIA UCI HC-C1

300
262
232
210
192
180
168
156
142
132
120
114
108
102
96
90
84
78
72
66
60
54
48
42

CAMPIONAT CATALUNYA
COPA CATALANA
COPA CATALUNYA
200
175
155
140
128
120
112
104
96
88
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28

OPEN TERRITORIAL
KIDS CUP
COPA CATALANA
XCO
100
88
78
70
64
60
56
52
48
44
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14

CRI
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25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101 i mes

36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7.1.1.2 Desempats
Quan es produeixi un empat entre dos o més ciclistes, es desempatarà a favor del
corredor o equip que hagi aconseguit un nombre major de victòries en les curses
disputades, en cas de persistir l'empat, es resoldrà a favor del corredor que hagi
aconseguit més segons llocs, i finalment, es resoldrà a favor del corredor o equip que
hagi aconseguit millor lloc a l'última cursa disputada.

7.1.2 RÀNQUING EQUIPS
7.1.2.1 Inscripció d’Equips
Per tal de puntuar a la classificació per Equips, el club ciclista haurà d’inscriure
prèviament el seu Equip de club a la FCC omplint el document que es pot trobar a
l’apartat: Formulari d'Equip 2021 | Federació Catalana de Ciclisme
Els Equips de Club podran només estar formats per ciclistes (H / D) de les categories
Elit, Sub23, Júnior, Cadet, Màster 30 i Màster 40-50-60.

7.1.2.2 Número de ciclistes
Cada equip haurà de tenir inscrits entre un màxim de 25 ciclistes i un mínim de 4
entre les categories Elit, Sub23, Júnior, Cadet, Màster 30 i Màster 40-50-60 (H/D).
Serà imprescindible un mateix mallot i culot amb colors i publicitat d'equip, segons la
llicencia i exactament igual per tot l'equip.
7.1.2.3 Puntuació
Per puntuar en la classificació per equips es requereix un mínim d’un corredor
classificat. La puntuació de cada corredor/a es la que esta reflectida a la taula 1 del
apartat 7.1.1.1

Versió: 2 – 22/02/2021
Pàgina 32 de 37

NORMATIVA BTT-XC 2020

La forma de puntuar és la següent:
• Masculí Elit, Sub23 Classificació Scratch : Puntuen els tres primers de cada
equip. Puntuació 100%
• Fèmines Elit /Sub23 Classificació Scratch : Puntuen les dos primeres
fèmines de cada equip. Puntuació 100%
• Masculí Júnior
Puntuen els dos primers de cada equip. Puntuació 100%
• Masculí Cadet
Puntuen els dos primers de cada equip. Puntuació 100%
• Fèmines Júnior Puntua la primera de cada equip. Puntuació 100%
• Fèmines Cadet
Puntua la primera de cada equip. Puntuació 100%
• Màster 30
Puntua el primer de cada equip. Puntuació 25% segons
• Màster 40
Puntua el primer de cada equip. Puntuació 25% segons
• Màster 50
Puntua el primer de cada equip. Puntuació 25% segons
• Màster 60
Puntua el primer de cada equip. Puntuació 25% segons
• Femines Màster 30
Puntua la primera de cada equip. Puntuació 25%
segons
• Femines Màster 40
Puntua la primera de cada equip. Puntuació 25%
segons
La suma total d'aquests ciclistes donaran la puntuació total de cada equip en la prova.
La suma de totes les proves donarà el Rànquing Final d’Equips
7.1.2.4 Premis a la Classificació Final del Rànquing
El sis millors equips catalans obtindran un premi en metàl·lic. Aquest premis es poden
consultar en l’Annex 1.

7.2 RÀNQUING CATALÀ XCM
La suma de punts obtinguts pels ciclistes a les curses de Copa Catalana Marató i de
les proves inscrites en el calendari català proves de marató ( excloent les proves per
etapes), determinaran els Rànquings individuals de la FCC
Sub23 H/D , Elit H/D, Màster 30, Màster 40, Màster 50, Màster 60, Màster Dones
(30-40-50)

7.2.1 RÀNQUING INDIVIDUAL
7.2.1.1 Puntuació
Puntuaran tots els ciclistes amb llicència de la FCC, o que pertanyin a clubs afiliats en
aquesta federació.
La classificació individual es basa en el quadre de puntuacions de la Taula 2.
TAULA 2. Tipus de competicions marató i puntuació
POSICIÓ

CAMPIONAT DE
CATALUNYA/

COPA CATALANA

PROVES NO
PUNTUABLES COPA
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PROVES MARATÓ
CATEGORIA UCI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101 i mes

300
262
232
210
192
180
168
156
142
132
120
114
108
102
96
90
84
78
72
66
60
54
48
42
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3

CATALANA

200
175
155
140
128
120
112
104
96
88
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

100
88
78
70
64
60
56
52
48
44
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

7.2.1.2 Desempats
Quan es produeixi un empat entre dos o més ciclistes, es desempatarà a favor del
corredor o equip que hagi aconseguit un nombre major de victòries en les curses
disputades, en cas de persistir l'empat, es resoldrà a favor del corredor que hagi
aconseguit més segons llocs, i finalment, es resoldrà a favor del corredor o equip que
hagi aconseguit millor lloc a l'última cursa disputada.
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ANNEX 1: PREMIS EN MÈTAL·LIC
•

TAULA DE PREMIS EN MÈTAL·LIC SEGONS UCI

Els premis en metàl·lic segons la UCI es pot consultar clicar aquí: mtb-21---multi.pdf
(uci.org)

•

PREMIS MÈTAL·LIC OPEN PROVINCIAL

300 Euros per cada prova puntuable, distribuïts segons el quadre següent :

H. Elit-Sub23
1er
2on
3er
4rt

60
45
30
15

D. Elit/S’23
60
45
30
15

• PREMIS EN METÀL·LIC RÀNQUING CATALÀ PER EQUIPS XCO
Els premis a la classificació final del Rànquing Català , total 4.100€, seran els
següents :
General Equips
1

1600

2

800

3

600

4

500

5

400

6

200
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ANNEX 2: RONDES CLASSIFICATORIES XCE
•

TAULA PER 36 CICLISTES/ 6 PER MÀNIGUES
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•

TAULA PER 32 CICLISTES/ 4 PER MÀNIGA
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