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1a PROVA LLIGA CATALANA DE PUMPTRACK 2021
1.
INTRODUCCIÓ:
PRIMERES PROVES OFICIALS DE PUMPTRACK
L’Associació Esportiva A Tot i amb Tot (ATIAT), amb la col.laboració de l’Ajuntament de Castellolí i la Federació
Catalana de Ciclisme, organitzarà la primera prova federada d’aquesta disciplina el proper cap de setmana
del 17 i 18 de juliol al Pumptrack de Castellolí, essent puntuable per les recents creades Lliga Catalana de
Pumptrack 2021 i Mini Pumptrack Kids 2021.
La prova serà en format contrarellotge individual (CRI) i tots els participants hauran de donar dues voltes al
circuit en el menor temps possible, establint unes mànigues prèvies d’entrenaments oficials per poder establir
l’ordre de sortida de la gran final.
Per tal de poder arribar a tots els públics i facilitar al màxim la promoció d’aquest esport, l’Associació Esportiva
A Tot i amb Tot organitza 3 competicions durant el cap de setmana:
•

17/07/21: Open Pumptrack. Prova no competitiva per ciclistes amb i sense llicència.

•

18/07/21: Mini Pumptrack Kids 2021: Per nenes i nens fins a 14 anys d’edat amb llicència

•

18/07/21: Lliga Catalana de PumpTrack 2021: per major de 14 anys amb llicència

17 i 18 de juliol de 2021
Pumptrack Castellolí (Barcelona)
https://goo.gl/maps/e3C6BqSNmAq2N18D6
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2.
PROGRAMA
Dissabte 17 de juliol de 2021
OPEN PUMPTRACK CASTELLOLÍ 2021
9 a 10h

Recollida de Dorsals

10h

Entrenaments oficials

11h

1a mànega competició

12h

2a mànega competició

13h

Entrega de premis

Diumenge 18 de juliol de 2021
LLIGA CATALANA DE PUMPTRACK 2021 i MINI PUMPTRACK KIDS 2021
8a9

Recollida de Dorsals

9 a 9:30h

Entrenament Prebenjamins

9:30 a 11

Entrenament totes les categories

11h

Entrenaments oficials

12h

1a mànega oficial

13h

2a mànega oficial

14h

Pòdium i Trofeos

3.
TIPUS DE COMPETICIÓ
Contra-rellotge individual (CRI) a on tots els participants hauran de donar dues voltes al circuit, essent la
primera volta per l’interior i la segona per l’exterior.
Es faran uns entrenaments oficials previs que determinaran l’ordre de sortida de la 1ª final. La segona final
serà en ordre invers de classificació de la primera.
El guanyador/a de cada categoria serà el pilot que realitzi qualsevol de les dues mànigues oficials en el menor
temps possible.

4.
MAPA DEL RECORREGUT I SERVEIS
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5.
MESURES PREVENCIÓ COVID-19
•

No hi haurà zona per netejar la bicicleta.

•

No hi haurà serveis de dutxes ni vestidors, només el WC situal al mòdul al costat del Pumptrack.

•

Els participants hauran de portar mascareta en tot moment. Només podran treure-se-la 30 segons abans
de la seva sortida en cursa.

•

La mascareta serà obligatoria per a tots els participants (excepte pels corredors en cursa).

•

Tots els acompanyants i públic hauran de portar la mascareta en tot moment.

•

Hi haurà un control de temperatura a tots els participants en el moment de la recollida del dorsal i haurà
de ser inferior de 37’5ºC per poder recollir el dorsal.

•

Es obligatori mantenir la distancia de seguretat almenys 1,5m en tot moment.

•

S’habilitarà de gel hidroalcohòlic en les zones comuns.

•

La organització disposarà de personal de control per fer cumplir les mesures de seguretat Covid19.

6.
INFORMACIÓ DE LES COMPETICIONS
OPEN PUMPTRACK CASTELLOLÍ 2021
Dia: 17/07/2021
Horari: 9 a 13h
Tipus de Competició: Open lliure per tots els participants AMB o SENSE llicència federativa.
CATEGORIES:
MINI PRO (Nenes i nens fins a 10 anys d’edat)
PRO FEMENÍ (Noies majors de 10edat)
PRO MASCULÍ (Nois majors de 10 anys d’edat)
MASTERS (Majors de 30 anys)
PREUS INSCRIPCIÓ
Inscripcions i informació sobre preus, a la web de la Federació Catalana de Ciclisme. www.ciclisme.cat

MINI PUMPTRACK KIDS 2021
Dia: 18/07/2021
Horari: 9 a 14h
Tipus de Competició: Prova competitiva de nenes i nens fins a 14 anys amb llicència federativa vigent de la FCC.
CATEGORIES:
Prebenjamí (Nascudes i nascuts 2016 i 2015, 5 i 6 anys)
Benjamí (Nascudes i nascuts 2014 i 2013, 7 i 8 anys)
Principiant (Nascudes i nascuts 2012 i 2011, 9 i 10 anys)
Aleví (Nascudes i nascuts 2010 i 2009, 11 i 12 anys)
Infantil (Nascudes i nascuts 2008 i 2007, 13 i 14 anys)
PREUS INSCRIPCIÓ
Inscripcions i informació sobre preus, a la web de la Federació Catalana de Ciclisme. www.ciclisme.cat

LLIGA CATALANA DE PUMPTRACK 2021
Dia: 18/07/2021
Horari: 9 a 14h
Tipus de Competició: Prova competitiva de noies i nois majors de 14 anys amb llicència federativa vigent de la FCC.
CATEGORIES:
Dones: Cadets, Júnior, Sub23, Elit, Màster 30, Màster 40 + (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 Junior, Junior a Sub23, Sub23 a Elit, Master30 a Elit, Master40 a Master30, Master50
a Master40). Només en el cas de la categoria màster femení, 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.
PREUS INSCRIPCIÓ
Inscripcions i informació sobre preus, a la web de la Federació Catalana de Ciclisme. www.ciclisme.cat

7.
REGLAMENT DE LES COMPETICIONS
NORMATIVA DESCENS-ENDURO 2021 DE LA FCC.
PÀG.32 A 34 - PUMPTRACK
https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/Normatives/Normativa%20general/normativa_descens_-_enduro_2021_v3.pdf

8.
CONTACTES D’EMERGÈNCIA
Hi haurà un servei mèdic a les competicions que estarà compost per:
•

Una ambulància medicalitzada (SVA)

•

Un metge

•

Dos tècnics.

El contacte d’emergències per notificar qualsevol incidencia greu que hagi de ser atesa pel servei mèdic serà el
639161562.

CENTRE HOSPITALARI DE REFERÈNCIA
Hospital Universitari d’Igualada
Av. Catalunya, 11
08700 – Igualada
Telf. 938 07 55 00

