GUIA TÈCNICA CAMPIONAT CATALUNYA CARRETERA FEMINES

Súria, 25 de Juliol
Lloc de sortida i població: Carretera de Balsareny, km1, Súria.
Horari de recollida dorsals/chips: a partir de les 9:30 matí
Control llicencies i signatura: a partir de les 10:00h

Sortida: 11:00h matí
Categories Fèmines: Cadets, Júniors, Sub23, Elits i Màsters. No es disputarà el títol en
les categories en que no participin almenys 3 corredores.
Inscripcions: Obertes a www.ciclisme.cat a partir del divendres 9 de juliol i fins el
dijous 22 de juliol a les 24h de la nit. El cost és de 12€ per a totes les categories. És
obligatòria la inscripció on-line i no s’admetran inscripcions el mateix dia de la prova.
Recorregut 1 volta : 50 km per les categories cadet, júnior i màsters.
Recorregut 2 voltes: 100 kms per les categories sub23 i elits.
Totes les categories sortiran juntes a les 11h matí. Al primer pas per la línia de meta a
Súria, finalitzaran la competició les cadets, júniors i màsters. Tanmateix, corredores sub23 i
elits amb més de 10’ perduts pel pas a Súria, també seran retirades de cursa.
Reglamentació Bicicletes: La categoria cadet i júnior, previ a la sortida, hauran de passar
el control de desenvolupament autoritzat a cada categoria.
Participació: La participació al campionat de Catalunya de ruta femines, és oberta a totes
les ciclistes amb llicència UCI o llicència de la Federació Catalana però només optaran al
pòdium: -Les ciclistes espanyoles amb llicència de la Federació Catalana de Ciclisme
-Les ciclistes nascudes a Catalunya amb llicencia de qualsevol federació afiliada a la UCI
-Les ciclistes d’altres nacionalitats, amb llicència de la Federació Catalana de Ciclisme
amb una antiguitat mínima de 2 anys.
Dorsals i Bicixips: Les corredores hauran de portar els dorsals que tenen assignats per a
tota la temporada i el bicixip corresponent. Les corredores que no tenen assignat dorsal i
bicixip de la Federació Catalana hauran de llogar-lo en el moment de la inscripció
anticipada on-line, i recollir-lo amb antelació el mateix dia de la cursa.
Vehicles assistència tècnica i radio volta: 1 vehicle neutre de MANTECA
PROFESSIONAL ASSISTANCE, farà l’assistència al capdavant de la cursa, sempre que
no puguin arribar els vehicles d’equip. Una moto de CUEVAS GESTIO EVENTS, farà el
servei de radio-comunicació amb el Jurat Tècnic i els vehicles d’equip per comunicar en tot
moment la situació de cursa.
Vehicles d’equip: El Jurat Tècnic comunicarà per sorteig l’ordre de seguiment de vehicles
d’equip dins la cursa. En aquest cas, només els responsables d’equip en possessió de

llicència de tècnic i/o director esportiu (nivell I, II o III), podran seguir els seus equips en
cursa.
Intercomunicadors: Tot i ser una cursa de caràcter regional, es permet l´ús de radios per
comunicar-se amb les corredores, només pels equips amb corredores sub23 i elits. No estan
permeses les emissores i radios a les corredores cadets, júniors i màsters.

Perfil i recorregut de 1 volta de 50 kms.

Més informació sobre el recorregut, plànol, i rutòmetre a:
https://www.ciclisme.cat/cursa/carretera/cursa-vila-de-suria-femines-campionat-de-catalunya

Premis:

S’entregaran 17 trofeus:
- Podi General Cadet
- Podi General Junior
- Podi General Sub’23
- Podi General Elit
- Podi General Màster
-1 trofeu al Millor Equip cadet-junior
-1 trofeu al Millor Equip sub23 i elit
-S’entregaran 5 podis a Primera, segona i tercera classificada, amb els Mallots de
Campiona de Catalunya i les respectives medalles, per les categories: cadet, júnior,
sots23, elits i màsters.

PREMIS EN METAL.LIC

3 primeres Fèmines Elit *
1a 250 €
2a 150 €
3a 100 €

3 primeres Fèmines Sub 23 *
1a 200€
2a 120€
3a 80€

* Els premis en metàl·lic a les guanyadores, es faran efectius mitjançant transferència bancaria des
de la Federació Catalana de Ciclisme, a partir del 24 de juliol.

