GUIA D’ORGANITZACIÓ
OPEN GIRONA BTT – XCO 2020

1-març
5-setembre
20-setembre
24-octubre

Open Territorial
Open Territorial
Open Territorial
Open Territorial

La Jonquera
Sant Hilari Sacalm
Quart
Amer

Tramuntana Xtrem
Ça-calm Express
AE Quart
CA Amer

1.- REGLAMENTACIÓ
És obligatori seguir la Normativa BTT – 2020 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 7 i 9
quilòmetres, amb una duració mitjana per volta d’uns 18 minuts. En el circuit hi haurà una zona tècnica
ben marcada i definida per casos de reparacions i avituallament, segons preveu la normativa de BTT. La
comissió de BTT conjuntament amb l’Organitzador i el Comitè d’Àrbitres poden 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.
Elit i Sub23 (M/F)
Júniors (M/F) Màsters 30-40 (M i F)
Cadets (M) Màster 50-60
Màster 60 Fèmines Cadet

1h 20 min. a 1h 30 min.
1h a 1h 20 min.
50 minuts a 1 h
40 a 50 minuts

En el cas de la Promoció es recomanen dos circuits (veure Guía Tècnica Copa Catalunya Infantil BTT), un
per categories Prebenjamins i Benjamins i l'altre per Principiants, Alevins i Infantils.
La durada de la cursa per categoria, tal com marca la normativa, serà el següent:
Infantils :
40 minuts
Alevins :
30 minuts
Principiants: 25 minuts

Benjamins:
15 minuts
Prebenjamins: 10 minuts

● Inscripcions
Només inscripcions on-line i no s’acceptaran llicencies de dia per cap categoria.
-Inscripció online: es tancaran el dijous a les 24h. previ a la cursa. Es podran fer inscripcions fins el
divendres a les 14 h. amb un recàrrec del 100%.
Preus On-line: Cadets i Juniors: 12 euros (10), Resta categories: 17 euros (15), Kids Cup: 6 euros (5).
Preus fins divendres 14 h: Cadets i Juniors: 24 euros (22), Resta categories: 34 euros (32), Kids Cup: 6
euros (5).
La FCC realitzarà la transferència de les inscripcions al Club, el divendres previ a la cursa.
Preu Lloguer de Xip de Competició per categoria Open: 5€.
● Horaris de control de Llicencies, confirmació d’inscripcions i recollida de placa
7:45* a 8:30 (13:45 a 14:30):

Recollida de dorsals i control de llicencies :
Promoció (fins Infantils)

9:00 a 10:00 (14:30 a 15:30):

Recollida de dorsals i control de llicencies :
Elits,Sub23, Juniors, Màster 30-40-50-60, Cadets, Fèmines,

* A la primera prova del Open les plaques es podran recollir a partir de les 7:30 h

● Horaris

9:00 h (15:00)

1ª sortida cursa Open XCO
Categories : Categories de promoció
Prebenjamins-Benjamins
Color Marró i Vermell
Principiants
Color Lila
Alevins i Infantils
Color Blau i Verd

10:45 h (16:45)

2ªsortida: Categories
Elit-Sub23
Junior, M30, M40
Fem Sub23-Elit-M30
M50, Cadets, Fem Junior
M60, Fem Cadet

11:00 h (17:00)

Lliurament de premis categories 1a sortida

13:00 h (19:00)

Lliurament de premis categories 2a sortida

Color Blanc
Color Verd, Taronja, Blau
Color Fúcsia
Color Marró, Groc
Color Vermell

● Dorsals

S’utilitzaran els dorsals únics dels Open de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
Elit i S-23
Junior
Femení Sub23/Elit
Femení Màster
Femení Júnior
Femení Cadet

1 - 200 (Blanc)
201 – 300 (Verd)
301 – 325 (Fúcsia)
326 – 340 (Fúcsia)
341 – 360 (Groc)
361 – 380 (Vermell)

Masculí Màster 30
Cadet
Màster 40
Màster 50
Màster 60

Infantils
Principiants
Prebenjamins

1-150 (Verd)
301-450 (Lila)
601-700 (Marró)

Alevins
Benjamins
Reserva

● Premis i Trofeus

381 – 550 (Taronja)
551 – 675 (Groc)
676 – 850 (Blau)
851 – 930 (Marró)
931-950 (Vermell)

151-300 (Blau)
451-600 (Vermell)
851-999 (Blanc)

300 Euros per cada prova puntuable

Elit/Sub23 : 1er 60, 2on 45, 3er 30 4t 15

Fèmines Sub23/Elit/Màster: 1ª 60, 2ª 45 , 3ª 30 , 4ª 15

Open XCO - Trofeu per als tres primers de cada Categoria – 12 categories x 3 trofeus (36)
Kids Cup - Trofeu per als tres primers de cada Categoria – 10 categories x 3 trofeus (30)
*Obsequis a tots els participants Kids Cup i recomanable per les categories grans.
Campionat Provincial de Girona
Serà el dia 20 de setembre a la prova de Open Btt Girona 2020 – Quart
Les medalles de Campió de Girona, les farà arribar la FCC a l’organitzador, per al 1er classificat de cada
categoria: 13 medalles (Elit M/F, Sub23 M/F , Màster F, M30, 40, 50 i 60 Masculí, Junior M/F, cadet M/F).
Campionat Escolar de Girona
Els Infantil M/F, Aleví M/F i Principiant M/F disputaran el Campionat Escolar de Girona el 1 de novembre a
la prova de Copa Catalunya Btt de Sant Gregori.

● Comitè d’Àrbitres
4 arbitres : 3 arbitratge cursa, 1 responsable del control per Bicixip.
1 àrbitre (Kids Cup) serà sense cost per l’organitzador.

2.- ORGANITZACIÓ
● Material i serveis d’organització
Ambulància

+ Metge. Preveure temps de presencia de 8:30 h fins a les 13:00 h. (4 hores) més control de
temperatura (1:30 abans)
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*)
Senyalització recorregut (panels groc/negre 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 (1 taula i dos 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 a l’acabar la prova.
Motos Trial per obrir i tancar la cursa (recomanable 3 motos)
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 *
2 bobines de cinta de marcatge *
Box per preparació de les graelles de sortida per cada categoria :
Recomanable preparació de 5 boxes amplis 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 es posarà una indicació-panel amb la
categoria assignada.
No hi haurà mànegues per rentat de bicicletes (Covid-19).
No hi haurà Servei de bar per venda de begudes i entrepans (Covid-19).
No hi haurà dutxes (aigua calenta) (Covid-19).
Preveure serveis amb hidrogels a la porta (homes i dones).
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.
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.
No hi haurà obsequi a cap categoria (Covid-19).
En relació a les mesures extraordinàries pel Covid-19, es seguirà el protocol de la FCC establert, i que es pot
consultar a la web: https://www.ciclisme.cat/contingut/covid-19-0
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,...
Abans de realitzar la inscripció es farà un control de temperatura als corredors, tècnics registrats a la web,
personal d’organització i àrbitres, que se’ls acreditarà amb una polsera per accedir als espais restringits
(zona de sortida, zona d’arribada, zona tècnica, zona d’inscripcions,...)
També, i amb la responsabilitat de tothom, haurà de vetllar per mantenir les distàncies de seguretat
interpersonal, així com l’ús de mascareta per part de tothom, excepte els corredors que se la podran treure
30 segons abans de l’inici de la competició, i a la fotografia del pòdium, durant uns segons. Per accedir al
pòdium cal portar-la.
* Material proporcionat per la FCC-Delegació de Girona, cal recollir-lo per les oficines dintre la mateixa
setmana de la cursa, i prèvia reserva per correu electrònic (15 dies abans com a molt tard) especificant
quin Club sou i per quina cursa és el material, a girona@ciclisme.cat . Per les fletxes s’haurà de deixar una
fiança de 1 euros per fletxa.

Girona, 20 d’agost de 2020
Delegació de Girona
Federació Catalana de Ciclisme
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