
 

 

 

REGLAMENT ADICIONAL AL CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL BTT 2019 A CERVERA: 
 
El Campionat de Catalunya Infantil de BTT, és una cursa única, que no s’inclou dins cap arrossegament. 
Cada categoria, Prebenjami (M/F),Benjami (M/F), Principiant (M/F), Alevi (M/F) i Infantil (M/F), competeix 
dins la seva pròpia cursa, per disputar el pòdium masculí, i el pòdium femení.  
 
Per tal de que els corredors masculins disputin entre ells, i les corredores fèmines disputin entre elles, les 
graelles, a cada cursa i categoria, s’establiran en:  

- una primera graella masculina, 
  - una segona graella femenina, que sortirà a 1 minut de diferència. 
 
Els temps indicatifs de la prova en cada categoria són els següents: 
 
a. Pre-Benjamins 10’ 
b. Benjamins: 15’ 
c. Principiants: 20’ 
d. Alevins: 25’ 
e. Infantils: 30’ 
 
Els horaris de sortida serán els següents: 
 
9:00 Pre-Benjami Masculí 
9:01 Pre-Benjamí Femení 
 
9:30 Benjamí Masculí 
9:31 Benjamí Femení 
 
10:00 Principiant Masculí 
10:01 Principiant Femení 
 
10:45 Aleví Masculí 
10:46 Aleví Femení 
 
11:30 Infantil Masculí 
11:31 Infantil Femení 
 
12:30 Lliurament de trofeus. 

 

 
Composició de les Graelles de sortida (aclariment sobre punt 2.1.2 de la normativa BTT): 
 
Per Pre-Benjamins i Benjamins (M/F),  
Es tindrà en compte i per aquest ordre: 
 

1.- Campionat de Catalunya  2018 
5 primers corredors/ 5 primeres corredores.  
Corredor/ Corredora, que hagi canviat de categoria al 2019, no s’inclourà dins aquesta selecció. Es 
seguirà l’ordre d’aquesta classificació fins aconseguir els 5 corredors/corredores. 

 
 2.- Copa Catalunya Infantil BTT 2019 
Resta de participants (M/F), per l’ordre de l’arrossegament d’aquest campionat. 

 
3.- Pels no classificats/classificades, ordre d’inscripció. 

 
 
Per Principiants, Alevins i Infantils (M/F) 
 
Es tindrà en compte i per aquest ordre: 
 

1.- Campionat de Catalunya  2018 
5 primers corredors/ 5 primeres corredores. 



 

 

Corredor/Corredora, que hagi canviat de categoria al 2019, no s’inclourà dins aquesta selecció. Es 
seguirà l’ordre d’aquesta classificació fins aconseguir els 5 corredors/corredores. 

 
2.- Copa Catalunya Infantil BTT 2019 
5 primers corredors / 5 primeres corredores.  
En el cas de que un corredor/corredora ja tingui assignada posició a la graella, o no participi, no se’l 
substituirà pel següent classificat. 

 
3.- Kids Cup Barcelona 2019 
3 primers corredors / 3 primeres corredores.  
En el cas de que un corredor/corredora ja tingui assignada posició a la graella, o no participi, no se’l 
substituirà pel següent classificat. 

 
4.- Kids Cup Girona 2019 
3 primers corredors / 3 primeres corredores. 
En el cas de que un corredor/corredora ja tingui assignada posició a la graella, o no participi, no se’l 
substituirà pel següent classificat. 

 
5.- Kids Cup Tarragona 2019 (no es té compte; no s’ha disputat cap cursa). 

 
6.- Copa Catalunya Infantil de BTT 2019 
Resta de participants (M/F), per ordre d’aquest arrossegament. 

 
7.- Pels no classificats / classificades, ordre  d’inscripció. 
 

El dissabte 14, es penjarà la composició de les graelles de sortida en aquesta pagina web. 


