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APLICATIU PROVES PRE-CALENDARI 2021 
Accés a través de: www.ciclisme.cat/user 
 
Demana usuari i paraula de pas. Cada Club té el mateix nom d’usuari i 
paraula de pas que té a l’Aplicatiu de Llicències de Playoff, excepte en el cas 
que el Club l’hagi canviada.  
 
Si algun Club no el recorda o no el té, si us plau, que el demani a la seva Delegació a través 
del mail lleida@ciclisme.cat, tarragona@ciclisme.cat, girona@ciclisme.cat o 
calendari@ciclisme.cat 

 

Període de sol·licitud i condicions 
 
Període: Únic Fins el 30/11/2020 
La metodologia per sol·licitar-la és: 
 
1. Generació de Cursa PreCalendari 
Bàsicament seguir les peticions del formulari que apareix: 
 

 Nom de la Cursa 

 Observacions 

 Modalitat/Disciplina 

 Club Organitzador 

 Tipus 

 Classe 

 Competició/Oci 

 Sol·licitud de Campionat de Catalunya 

 Data 

 Localització de la Sortida 

 Contacte (si es deixa en blanc, apareixeran les dades per defecte del 
Club de la Base de Dades de l'aplicatiu Playoff)  

 
2. Un cop desada, la cursa apareix al llistat "Curses PreCalendari" (del menú 
privat), però no serà publicada fins que la Comissió Tècnica doni el vist-i-plau 
(o no) a les dates proposades abans Mitjans de Desembre.  

2.1 Per aquells Clubs que sol·licitin Prova a 2021, i, per Motius de la 
Pandèmia Generada pel COVID, hagin hagut d’Anul·lar la de 2020, la Prova 
se’ls Publicarà passat el temps pertinent de Comprovació, sense haver de 
pagar la PreTaxa Federativa.  

2.2 Per la resta de Clubs, un cop val·lidada la Data Proposada per 
l’Organitzador, apareixerà la Corresponent PreTaxa Federativa al menú privat, 
què, un cop pagada la Prova esdevindrà Automàticament Publicada. 
Posteriorment es generarà un "Albarà Manual" a la Plataforma de Playoff 
corresponent a l’Aval de Compromís de fer la Cursa, que té un cost de 75€. 
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Peticions al llarg de l’any 2021 
La Federació cobrarà el 100% de la taxa Federativa de la Prova, per tal de fer-
la pública, i, a l’espera de la documentació definitiva.  
 
 
 
Amb data 30 de desembre de 2020, la FCC publicarà al seu web el 
calendari definitiu de curses i proves d'oci per la temporada 2021, 
inclosos els Campionats de Catalunya. 
 
 
IMPORTANT! 
En el supòsit de solicitar una prova passat el període de pròrroga, o sigui amb 
la temporada ja començada, el club haurà d'ingressar el cost de la taxa 
federativa en el moment de confirmar la data.  
 
En qualsevol dels casos anteriors, es procedirà al descompte dels avals pagats 
de la Taxa Federativa de la Cursa, la qual s’haurà de pagar abans de la 
celebració de la cursa. En cas que això no succeeixi, la Federació Catalana de 
Ciclisme procedirà a NO Federar la cursa (no apareixeria publicada a web, ni al 
calendari, ni tindria aquesta consideració als efectes oportuns Assegurança de 
Responsabilitat Civil). 
 
L'anul·lació d'una cursa o prova d'oci sense causa justificada implicarà la 
pèrdua de l'aval ingressat.  
 
Recordem que el Temps mínim per a Presentar la Documentació d’una 
Prova esportiva a la Federació catalana de Ciclisme és: 

1. De 30 dies si la Prova no passa per Servei Català de Trànsit 
2. De 60 dies si la Prova passa per Servei Català de Trànsit 

 
 
 
 
 
Federació Catalana de Ciclisme 
17/09/2020 
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