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1.-  CALENDARI COMPETICIÓ 2022 

 
 

20 Feb Open Territorial Barcelona Sant Vicenç Horts 

20 Mar Open Territorial Barcelona Torrelles del Foix 

30 Abr Open Territorial Barcelona + kids cup St. Bartomeu del Grau 

26 Jun Open Territorial Barcelona + kids cup Les Franqueses del Vallès 

10 Jul Kids Cup  Cuabarrada 

18 Sept Open Territorial Barcelona + kids cup Esparraguera 

01 Oct Kids Cup  Molins de Rei 

   

 

2.-  REGLAMENTACIÓ 

Es obligatori seguir la Normativa BTT – 2022 de la FCC,  punt 5.-  Open Territorial BTT  

• Circuit: 

Per a completar les distàncies reglamentades a les curses puntuables per l’Open  
Territorial, s'organitzaran els recorreguts dins un circuit repetit.  En aquest cas es  
recomana circuits amb distàncies entre 5 i 7 quilòmetres, amb una duració per volta de 
uns 20 minuts. En el circuit hi haurà una zona tècnica ben marcada i definida per casos 
de reparacions i avituallament, segons preveu al punt 1.6 normativa de BTT.  

 
La comissió de BTT conjuntament amb l’Organitzador i el Comitè d’àrbitres podran 
modificar les distancies / temps reglamentats en funció del nivell de dificultat del 
terreny. El comitè d’àrbitres podrà modificar el nombre predeterminat de voltes per 
categoria, en funció de la climatologia, terreny o altres dificultats que puguin sorgir. 
 
En  el cas de la promoció és recomana dos circuits ( veure Guia Tècnica Copa Catalunya 
Infantils BTT), un per categories Pre-Benjamins i Benjamins i l’ altre per Principiant,Aleví, 
Infantil. 
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• Categories i temps de cursa: 
 

Open Provincial: 
 

 Elit i Sub23 (M/F)   1h 20 minuts  a 1h 40 min. 
 Júniors (M/F)   1h   a 1h 15 min. 
 Cadets  (M/F)   50 minuts  a 1h 
 Màsters 30-40 (M/ F)           1h   a 1h 15 minut 
 Màster  50-60 (M/F)  50 minuts  a 1 h   

 
  Kids Cup: 
 
Prebenjamins:                10 minuts 

Benjamins:                15 minuts 

Principiants:                25 minuts 

Alevins:                30 minuts 

Infantils:                40 minuts 

 
 

●  Inscripcions 
 
Només inscripcions online a www.ciclisme.cat 
No s’acceptaran llicencies de dia per cap categoria. 
Inscripció online: es tancaran el dimarts nit previ a la cursa. 
 
 
Preus On-line: 

- Cadets i Juniors: 12€ 
- Resta Categories: 17€ 
- Kids Cup: 6€ 

 
 
 Les inscripcions fora de termeni NO ESTAN GARANTIDES i tindran un recàrrec del 100%,  
excepte per les categories de Kids Cup que no tindran recàrrec 
La FCC realitzarà la transferència de les inscripcions al Club, el divendres previ a la cursa. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ciclisme.cat/
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● Horaris de control de Llicencies, confirmació d’inscripcions i recollida de placa 
 
7:45* a 8:30:     Recollida de dorsals i control de llicencies Infantils . 
9:00 a 10:00:  Recollida de dorsals i control de llicencies Cadets, Màster 40-50-60 i  
Fèmines Elit. 
10:30 a 11:30:  Recollida dorsals, control de llicencies categories Elits, S´23 Juniors, i 
Màster 30. 
 
* A la primera prova del Open les plaques es podran recollir a partir de les 7:00 h 
 
 
Des de la FCC es recomanen aquest horaris de sortida per tal d´unificar criteris en totes 
les proves del Open Provincial.  
 
L’organitzador podrà modificar aquest horaris segons les característiques del circuit, el 
número de participants i la climatologia, però caldrà avisar amb antelació a la FCC per 
la seva avaluació i confirmació. 
 
Es prega avisar amb antelació a els participants per evitar confusions. 
 
 
● Horaris Open provincial amb Kids Cup 
 

9.00 Pre-benjamí + benjamí+ 
principiant    

9.30 Alevi + infantil 

Entrega trofeus 10.45 

 
 

10.30 M40  

10.32 Cadets M 

10.34 Elit F + Sub23F 

 Junior F+ Cadet F+ màster 
F 

10.36 Màster 50+60 

Entrega trofeus 12.45 
 
 

12.30 Èlit +sub23  

12.32 M30 

12.34 Junior M 
Entrega trofeus 14.30 
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• Horaris sense Kids Cup 
 

9:00 Cadet M 

9.02 Junior F+ Cadet F+ Master F 

9.04 M50/60 

Entrega trofeus 10.45 

 

 

10.30 Junior 

10.32 M40 

10.34 Elit F+ Sub23 F 

Entrega trofeus 12.45 

 

 

12.30 Èlit +sub23  

12.32 M30 

Entrega trofeus 14.30 
 

 
●  Ordre de sortida 
 
Es farà per grups de categories en base a les categories indicades al punt anterior i 
separats per temps. 
 

- Open Provincial de Barcelona: 
 

- En la primera cursa de l'Open, segons classificació general de l'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. 
 

-  Kids Cup Barcelona: 
 
- En la primera cursa Kids Cup, segons classificació general de l'any anterior (sempre 
que mantingui categoria) i sinó per ordre d’inscripció. Per les categories que no tinguin 
classificació del any anterior és farà per ordre d’inscripció. 
 
- La resta de curses, la graella és farà seguint una classificació per posició (puestròmetre) 
on cada ciclista obtindrà punts per la posició obtinguda a la cursa. Aquesta classificació 
NO ÉS UN ARROSSEGAMENT NI UNA CLASSIFICACIÓ GENERAL, només és un mètode 
per establir un ordre de sortida.  
 
-En el cas de la categoria Infantil les graelles de sortida és farà igual que en els Opens 
Provincials. 
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● Premis, trofeu i maillots de líder 
 
300 Euros per cada prova puntuable  
Scratch Elit/Sub23 :  1er  60€, 2on  45€, 3er  30€  4t  15€  
Scratch Fèmines Èlit/Sub23:   1ª    60€  2ª 45€ , 3ª 30€ , 4ª 15€ 
 
Open XCO -   Trofeu per als tres primers de cada Categoria – 13 categories x 3 trofeus 
  
Kids Cup -  Trofeu per als tres primers de cada Categoria – 6 categories x 3 trofeus 
 
Les categories Pre-benjami i Benjamí (M/F) no rebran cap trofeu per la seva cursa. En 
canvi es cridarà al pòdium a tots els participants per recollir un obsequi de l’ 
organitzador. 
 
És farà entrega de Maillot de líder a primer Elit/sub23 (scratch) tant masculí com femení. 
Un mateix corredor/a rebra un màxim de dos maillots. 
 
L’ última prova és farà entrega de Maillot de campió/ona de cada categoria. 
 
Els premis en metàl·lic els entregarà el organitzador al finalitzar la prova. 
 
 
 
● Comité d’Arbitres 
 
4 àrbitres :  3 àrbitres cursa, 1 responsable del control per Bicixip.   
 
Per les curss Sense Kids Cup: Només 3 àrbitres. 
 
 
 

 
3.- ORGANITZACIÓ 
 
 
●  Sol·licitud de la prova a la FCC 
 
A la pàgina web www.ciclisme.cat a l’apartat sol·licitud curses podeu trobar el 
procediment i la Documentació necessària, el Reglament base per curses de BTT i les 
taxes federatives 2022 
Important: El termini presentació de la documentació és 45 dies abans de la data de 
la cursa. 
 
 

http://www.ciclisme.cat/
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Documentació necessària per proves BTT que no afecten vies interurbanes i no cal la 
presentació al Servei Català de Trànsit: 
1.  Reglament base de la prova esportiva.   1 exemplar. 
2.  Plànols del circuit, amb detall i claredat suficient. Escala 1:50.000 www.icc.cat/vissir3/    
1 exemplars. 
Es recomanable adjuntar el track del circuit. 
3.  Doc. 105 -  Identificació director de cursa i responsable seguretat viària del circuit.     
1 exemplar. 
4.  Permís Ajuntaments dels municipis afectats, i de propietaris particulars, en tot el 
recorregut i arribada.   1 exemplar. 
 
 
Els Serveis Sanitaris No se sol·liciten a la Federació. La Federació pot suministrar-ne el 
Contacte. Però la Sol·licitud la fa l’Organitzador. 
 
Tota la documentació necessària es presentarà de forma presencial a les Delegacions  
Territorials de la FCC, amb suficient antelació, o bé per correu electrònic a 
curses@ciclisme.cat .   Serà revisada per la comissió tècnica, s’introduirà al calendari de 
la web www.ciclisme.cat  i , en cas necessari, es tramitarà la seva presentació al Servei 
Català de Trànsit. Preveure de sol·licitar i obtenir el permisos de tots els propietaris dels 
terrenys per on s’ha dissenyat el circuit i, si es necessari en cas de parc natural, del 
Departament de Medi Ambient. 
La taxa federativa, inclou l’aprovació de reglaments, gestió administrativa, assegurança 
de Responsabilitat Civil del club afiliat a la FCC, com organitzador de la prova esportiva i 
aprovació de les actes de la cursa en el cas de competició.  
La despesa d’aquesta taxa la trobareu en un albarà del vostre compte de Playoff, 
juntament amb la documentació aprovada de la cursa: Reglament, Autorització de 
Trànsit (si s’escau), Carta d’Assegurança, Taxa Federativa. Aquesta nota de despesa, 
amb concepte Drets Federatius, s’haurà de fer efectiva al llarg de la setmana prèvia a la 
Cursa. 

Forma de pagament: 

1. Per la plataforma Playoff mitjançant targeta bancària 

2.  Per transferència al compte ES83 2100 2895 7802 0008 8775, fent constar Codi 
d’Albarà, Remitent i Concepte. 

 
●  Material i serveis d’organització  
 
- Ambulància Suport Vital Avançat + 1 metge  -  Preveure temps de presencia de  8.30h 

fins a les 14.30 h. 
 

- Sistema de megafonia i speaker 
 

- Pòdium per lliurament de premis 

http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.ciclisme.cat/
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- Senyalització des de vies interurbanes principals cap a la zona de control i d’arribada  
 

- Panels blanc i vermells de la FCC* 
 

- Senyalització recorregut – panels groc/negre de la FCC* 
 

- Carpa per Equip arbitral FCC * + connexió elèctrica, endolls per connectar ordinadors 
i sistema de control per bicixips.  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 taula i 4 cadires) i també 

per organitzar graelles de sortida i controls dins del circuit en encreuaments i zones 
de perill. 

 

- Condicionament i senyalització de zona tècnica – zona d’avituallament  a la zona 
d’arribada i/o a meitat del circuit.  

 

- Avituallament líquid durant la cursa i fruita o sòlid al acabar la prova.   
 

- Motos Trial per obrir i tancar la cursa (recomanable 3 motos) i/o bicis elèctriques per 
a categories inferiors 

 

- Preveure un vehicle tot terreny per cobrir emergències. 
 

- Tanques de protecció 15 m abans i després de la línia d’arribada 
 

- Arc inflable a l’arribada * 
 

- Cinta de marcatge * 
 

- Box per preparació de les graelles de sortida per cada categoria : recomanable 
preparació de 5 boxes amb tanques a una zona  pròxima a l’àrea de sortida però 
sense dificultar la sortida i el desenvolupament de la cursa.  A cada box posar una 
indicació- panel amb la categoria assignada. 

 

- Lloc habilitat per rentat de bicicletes, amb un mínim de dos manegues. 
 

- Servei de bar per venda de begudes i entrepans – es recomana lliurar un entrepà o 
similar als participants al  finalitzar la prova. 

 

- Preveure Poliesportiu o Instal·lació amb dutxes (aigua calenta) i lavabos (homes i 
dones) 

 

- Habilitar aparcament per uns 200 vehicles. 
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- Preveure brides de recanvi per a les plaques de la bicicleta 
 

- Preveure tenir marcats i senyalitzats els circuits i zones tècniques el dia anterior a la 
prova. 

 

- Retirar totes les cintes i panels de senyalització una vegada finalitzada la cursa. 
 

- En relació a les mesures extraordinàries per COVID-19: 
 

o És seguiran els protocols establers segons el moment específic de la 
competició. 

o El organitzador haurà de preveure gels hidroalcohòlics repartits per diferents 
punts de la zona on es concentra més volum de participants i que estigui a l’ 
abast de tothom ( corredors, àrbitres, tècnics, organització.....) 

o Cada participant així con assistent o públic haurà de vetllar per mantenir les 
distàncies de seguretat interpersonal, així com l’ ús de mascareta per part de 
tothom ( a excepció dels ciclistes que se la podran treurè 30” abans del inici 
de la prova i per la fotografia del podi) 

o La zona de sortida/arribada estarà limitada a les persones acreditades.  
 

 

 

* Material proporcionat  per la FCC, cal recollir-lo per les oficines dintre la mateixa 
setmana de la cursa,  i prèvia reserva per mail (15 dies abans com a molt tard) 
especificant quin Club sou i per quina cursa és el material, a coordinació@ciclisme.cat 

Per les fletxes s’haurà de deixar una fiança de 1 euros per fletxa. 
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4.- AJUTS I COSTOS    
 
 

COSTOS AJUTS 

Taxa Cursa Open BTT:   150€ Costos i gestió Inscripció online 

Open Provincial: 3 àrbitres 
Kids Cup: 3 àrbitres 
Open Provincial+Kid Cup: 4 àrbitres 
 

Tarifes: 
https://servers.ciclisme.cat/sites/default/f
iles/%C3%80rbitres/Gesti%C3%B3%20Arbi
tratge/tarifes_arbitrals_temporada_ciclist

a_2022_rev2.pdf 
   

Estaques, fletxes i cintes marcatge FCC 

Ambulància i metge ARC i carpa arbitres FCC 

Trofeus i obsequis  Maillots de Líder M/F 

Premis monetaris (total 300 euros) Maillots Campio/ona 

Avituallament líquid i sòlid posterior a la 
prova 

 

 
 
Barcelona, 28 de Febrer de 2022 
Delegació de Barcelona- Federació Catalana de Ciclisme 

https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/%C3%80rbitres/Gesti%C3%B3%20Arbitratge/tarifes_arbitrals_temporada_ciclista_2022_rev2.pdf
https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/%C3%80rbitres/Gesti%C3%B3%20Arbitratge/tarifes_arbitrals_temporada_ciclista_2022_rev2.pdf
https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/%C3%80rbitres/Gesti%C3%B3%20Arbitratge/tarifes_arbitrals_temporada_ciclista_2022_rev2.pdf
https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/%C3%80rbitres/Gesti%C3%B3%20Arbitratge/tarifes_arbitrals_temporada_ciclista_2022_rev2.pdf

