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1. CAMPIONAT DE CATALUNYA BTT XCO i E-Bikes 2021 
 
El Campionat de Catalunya de BTT XCO i E-Bikes 2021 es disputa a una única prova, aquesta es 
realitzarà el 6 de juny a Altafulla (Tarragona).  
La normativa aplicada serà vigent en curs de la Federació Catalana de Ciclisme per a proves XCO i 
E-Bikes.  
 
2. UBICACIÓ DEL CIRCUIT I ACCESSOS 
 
La prova es desenvoluparà al voltant de l’ermita d’Altafulla, amb paddock i sortida al Camí de l’Ermita 

 

Distancies:   16 km Estació AVE Tarragona    12 km de Tarragona 
30 km Aeroport de Reus     89 km de Barcelona 

225 km d’Andorra      115 km de Lleida 

180 km de Girona         100 km de Tortosa 
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3. CIRCUIT 

Us preparem un circuit digne de Campionat de Catalunya, amb 5,9km i 190m de desnivell, en un 

circuit variat i intens, començant en una forta pujada per estirar el grup, unes corbes abans de la 

primera baixada, ens aproparem a un parc del municipi en una part més relaxada i amb algun salt, a 

partir d’aquí més estret i uns metres de pujada amb algun esgraó, continua una baixada ràpida abans 

de la primera pujada llarga, en llosa de roca, molt tècnica, s’obrirà en pista per tornar a entrar en un 

corriol amb diferents salts i una alternativa fàcil, una baixada tècnica i la pujada més forta del circuit 

de menys de 100m però proper al 20% de desnivell, de terra i compromís en la tracció, per continuar 

pujant 200 metres més en corriol tècnic però amb menys desnivell, per acabar pista ample i un petit 

corriol abans d’arribar a meta. 

 

 

 
 
 

4. CATEGORIES I HORARIS 

 

El control de llicències i lliurament de placa / dorsal el mateix diumenge 6 de juny a l’era de Camí de 

l’Ermita amb el Camí de Nou de Gaià: 

A partir de les 7:30h fins a les 8.30h (Cadets, Juniors, Fèmines i Màster 40-50-60)  

A partir de les 8:45h fins a les 10:00h (Elit, Sub23, M30, E-Bikes) 

 

Circuit de 5,9 quilòmetres (temps aproximat per volta 20’).   

Temps de competició per categoria marcat en reglament:  

Elit i Sub23 (M/F): 1h 20 min. a 1h 40 min.                Júniors (M/F): 1h a 1h 15 min.  

Cadets (M/F): 50 minuts a 1h                                     Màsters 30-40 (M i F): 1h a 1h 15 minuts  

Màster 50-60 i E-Bikes: 50 minuts a 1 h hora  
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Competicions per categories 

*Les voltes es confirmaran la setmana de la cursa amb el circuit definitiu i si cal Start Lap:  

08:30 hores: Màster 40  4 voltes                       

08:32 hores: Màster 50  3 voltes.                             

08:34 hores: Màster 60  2 Voltes                                             ENTREGA PREMIS 10:30H 

10:00 hores: Fèmines Èlit, Fèm. S23   4 voltes.                       

10:02 hores: Fèmines Júnior i Màster   3 Voltes  / Fèm. Cadet 2 voltes 

10:04 hores: Cadet masculí  3 voltes                                  ENTREGA PREMIS 12:30H 

12:00 hores: Èlit /S23 Masculí   5 Voltes                           

12:02 hores: Junior Masculí   4 Voltes 

12:04 hores: Màster 30   4 voltes                                                           ENTREGA PREMIS 14:15H 

14:00 hores E-Bikes homes/dones 4 voltes                                           ENTREGA PREMIS 15:15H 

 

Composició de les graelles de sortida: 

Tal com marca la normativa, es tindrà en compte , i per aquest ordre: Campió any anterior, Rànquing 

BTT -UCI, i Rànquing Català BTT publicat després de la última prova puntuable abans de la data del 

Campionat. El campió de Catalunya BTT XCO i E-Bikes – 2021 de cada categoria es situarà a 

primera línia de la graella. A continuació es posicionaran els corredors per rànking UCI i finalment la 

resta segons el rànking català. 

S’ha de dur mascareta fins 30 seg. abans de la sortida com marquen els protocols i amb una 

distancia de 1,5m entre corredors a la graella de sortida. 

 
5. INSCRIPCIONS 

Només es pot participar amb llicència de competició (inclòs Ebikes i aquests majors de 19anys).  

Les inscripcions únicament es realitzaran online al següent enllaç:  

https://www.ciclisme.cat/cursa/btt/campionat-de-catalunya-btt-xco-1  es tancaran a les 23:59 hores 

del dijous 3 de juny. No hi haurà inscripció el dia de la cursa. Cada corredor ha de portar la seva 

placa-dorsal Open BTT assignat per tota la temporada. Qui no el tingui se li assignarà placa el dia de 

la cursa, en aquest cas es recomana anar amb antelació per recollir dorsal i xip. Preu inscripció 17 € 

 

Serveis a la cursa: 

• Bossa del corredor amb obsequi pels participants 

• Avituallament líquid gratuït per als participants  

• Zona de aparcament caravanes (no tendes de càmping) al pàrquing del C/ del Roquissar 

• Per la situació Covid, no hi haurà servei de dutxes i rentat de bicicletes  

• Reserva d’espai per a carpes dels equips *(Vegeu següent punt “Paddock) 
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Títol de Campions de Catalunya Extracte Art. 2.1 (Normativa BTT Raid 2021 FCC)  

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 Ciclisme amb una 

antiguitat mínima de 2 anys. (** Cal presentar documents acreditatius)  

 

Categories de competició valides per el Campionat de Catalunya Raid OX:  

Dones: Cadets, Júnior,Sub23,Elit, Màster 30, Màster40+ (inclou 50-60).  

Homes: Cadets, Júnior, Sub23, Elit, Màster 30, Màster 40, Màster 50, Màster 60  

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 Júnior, Júnior a Sub23, Sub23 a Elit, Master30 a Elit, 

Màster 40 a Master30, Master50 a Master40). Només en el cas de les fèmines màster, podran 

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

més de 3 corredores.  

S’afegeix categoria d’E-Bikes tant d’homes com dones, majors de 19anys i amb llicencia de 

competició. 

 

 

6. PADDOCK 

 

L’organització facilitarà un espai per als equips de forma gratuïta, serà al Camí de l’Ermita a pocs 

metres de la sortida i s’hi podrà posar una carpa de fins a 36 metres quadrats (4 carpes de 3x3).  

Us demanem que ocupeu el mínim espai possible. Segons ocupació de l’espai, les furgonetes hauran 

d’aparcar-se juntes a uns metres de les carpes i no immediatament al costat. 

 

És imprescindible la reserva de l’espai enviant un mail a l’organització abans del 3 de juny a 

les 23:59h bikeparktdb@gmail.com per poder organitzar l’espai. 

 

Per seguretat en cas de vent, les carpes han d’anar amb pesos obligatòriament. 

L’organització no facilitarà punt de llum en aquest espai. 

No es permet la venda de materials o productes en aquest espai. 
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7. ALLOTJAMENTS i RESTAURANTS  RECOMENATS 

 
Hotel Mar Altafulla **** 
Via Augusta 13-21, a Altafulla a 3 minuts de la prova 
www.altafullamarhotel.com  
Telf.:  977651516 
amb Restaurant Suko al propi hotel 
i Restaurant Mar Salada, PG. Botigues del Mar, 75-77 

 

 
Hotel Gran Claustre Altafulla **** 
C/ del Cup 2, a Altafulla a 50metres de la prova 
www.granclaustre.com  
Telf.: 977651557 
amb Restaurant al propi hotel 
 
15% de descompte per participants el cap de setmana 
de la cursa 

 

 
Tamarit Beach Resort Camping 
Platja de Tamarit, accès N340 km1172, a 7 minuts de la 
prova 
www.tamarit.com  
Telf: 977650128 o reserves al mail resort@tamarit.com  
Amb restaurant al mateix complex 
 
15% de descompte en parcel·la Large Standard y 
Bungalow Premium per participants des d’ara fins al cap 
de setmana de la prova, identificant-se com participants 
Campionat Catalunya BTT  
  
 

 

 

 
Restaurant – pizzeria Di Napoli Torredembarra 
Direcció: Av. Catalunya, 5 Torredembarra 
Telf.:  977640271 / 698483705 
 
*Guanyador del concurs DTapes en 3 ocasions 

 
 
Hotel YOLA Altafulla 
Via Augusta, 50, a Altafulla a 3 minuts de la prova 
www.hotelyola.com  
Telf: 977650387 
Amb Restaurant “El Tiberi” al propi hotel. 
  
Amb descompte pels participants  
 

Hotel Paradís 
C/ Camí del Moro, 65, Torredembarra a 8 minuts de la 
prova 
www.hotelparadis.es   
Telf.: 977640637 ‐ 620597686 
Trucar en horari d’oficina 

 



 
 
8. INFORMACIÓ D’INTERÈS I TURISME 

Us recomanem visitar Altafulla així com els seus encants, entorn i misteris, la seva platja i barri 

marítim, cultura i gastronomía. 

 

. Ajuntament d’Altafulla: http://www.altafulla.cat/    

· Turisme d’Altafulla: https://www.altafulla.cat/altafulla-turisme  

· Turisme Regional Costa Daurada: www.costadaurada.info 

· Turisme de Catalunya: www.turismeacatalunya.com 
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