
 

Reglament Particular 
 
ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ  

La prova 3ª reVolta organitzada per VOLTA CICLISTA A CATALUNYA,A.E., amb domicili a C/ Riego 2, de 

Barcelona, es disputarà el 29 de maig de 2022 d’acord amb els reglaments de la Unió Ciclista Internacional, 

RFEC i a les següents disposicions particulars aprovades i autoritzades per la Real Federación Española de 

Ciclismo. 

 

ARTICLE 2. TIPUS DE PROVA  

La prova, inscrita al calendari RFEC, està reservada a dones Sub 23 i Elit, I s’estableix a una distancia de 97,1 

km. 

La prova està classificada en la classe 1.15.2 I atribueix punts per la classificació individual i per equips de la 

RFEC, de conformitat al Título IX.- CLASIFICACIONES RFEC de los Reglamentos Técnicos de la RFEC, del 

quadre corresponent al Baremo de puntuaciones ruta. 

 

La prova serà puntuable para la Copa Catalana de Fèmines. 

 

ARTICLE 3. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ 

La prova està oberta als següents equips: 

- Equips UCI Femenins Espanyols  

-  Equips continentals espanyols i estrangers 

- Seleccions Autonòmiques 

- Equips nacionals.  

- Equips regionals i de clubs.  

Inscripcions gratuïtes a la web de la Federació Catalana de Ciclisme fins el dia 24 de maig de 2022. 

Les corredores participaran amb els dorsals facilitats per l’organització i els xips utilitzats a la Copa 

Catalana de Fèmines. 

 

ARTICLE 4. PERMANENT  

La permanent de sortida s’obre el  29 de maig de 2022 a las 08:45 hores en Avinguda Plà del Vinyet, 14A 

de Sant Cugat del Vallès . 

La confirmació de participants i la distribució de dorsals pels responsables dels equips es realitzarà des de 

las 8:45 h. fins les 09:45h. a l’oficina permanent el dia 29 de maig de 2022.  



 

La reunió de directors esportius, organitzada d’acord a l’article 1.2.087 del Reglament UCI del Deporte 

Ciclista, en presencia dels Membres del Col·legi de Comissaris, es celebrarà a les 09:15 h. a la mateixa 

permanent.  

La permanent d’Arribada estarà situada al mateix local. 

Presentació d’equips; es realitzarà una presentació amb els equips complerts al camió pòdium que 

començarà a les 09:30 h. i amb l’ordre que es comunicarà a la reunió de directors. 

 

ARTICLE 5. RADIO VOLTA I COMUNICACIONS  

La informació de cursa s’emet a la freqüència: 158.250 Mhz.  

La utilització de radio o altres mitjans de comunicació a distancia per o amb les corredores, així com la 

possessió de qualsevol equipament vàlid a la prova estaran autoritzats. 

 

ARTICLE 6. ASSISTÈNCIA TÈCNICA NEUTRA  

El servei d’assistència tècnica neutra serà realitzat por MANTECA BIKE ASSISTANCE.  

El servei estarà assegurat por UN ( 1 ) vehicle d’assistència neutra suficientment equipat i el cotxe 

escombra. 

 

ARTICLE 7. ARRIBADES EN ALT  

No son aplicables els articles 2.6.027 i 2.6.028 d’arribades en alt. 

 

ARTICLE 8. TANCAMENT DE CONTROL   

Al km 25, a l’alçada de Masquefa, totes aquelles corredores que passin a més de dos minuts del pilot 

quedaran fora de cursa, s´hauran de treure el dorsal i seguir las indicacions de l’ organització per arribar a 

Sant Cugat. Al premi de muntanya de 1ª Categoria totes aquelles corredores que passin a més de 5 minuts 

de cap de cursa quedaran fora de cursa i seran agrupades per arribar totes juntes a meta. 

 

A la meta s’aplicarà un tancament de control de 10 minuts.  

 

Conforme l’article 2.6.032 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, el Col·legi de Comissaris pot prolongar 

el tancament de control després de consultar a l’organitzador.  

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 9. CLASIFICACIONS  

 

CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL  

La classificació s’establirà segons l’ordre de pas per la línia d’arribada. La classificació determinarà 

l’atribució de premis i punts. 

 

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS  

S’obtindrà mitjançant la suma dels tres millors temps individuals de cada equip, on el millor classificat serà 

el que menys temps hagi realitzat. En cas d’igualtat els equips desempataran per la suma dels llocs 

obtinguts per les seves tres primeres corredores a la cursa, si continua la igualtat els  equips desempataran 

per la classificació de la seva millor corredora a la classificació individual de la prova. 

 

CLASSIFICACIÓ PREMI DE LA MUNTANYA  

S’obtindrà per la suma dels punts obtinguts per cada corredora als alts puntuables, sent la millor 

classificada la que més punts hagi obtingut. En cas d’empat, es resoldrà a favor de la millor classificada en el 

pas del port de 1ª categoria. 

 

Es disputaran 2 passos puntuables de muntanya, amb l’atribució dels següents punts: 

 

Alt de la Capçuda (3ª Cat.) km 52,1 

1º 3 punts 

2º 2 punts 

3º 1 punt 

 

Alt de la Creu de l’Aragall (1ª Cat.) km 67,6 

1º 10 punts. 

2º   8 punts. 

3º   6 punts. 

4º   4 punts. 
 
CLASSIFICACIÓ GENERAL D’ ESPRINTS INTERMEDIS  

S’obtindrà mitjançant la suma dels punts obtinguts per cada corredora als llocs assenyalats, sent la millor 

classificada la que més punts hagi obtingut. En cas d’empat, es resoldrà a favor de la millor classificada en el 

2ª esprint intermedi. 

Es disputaran 2 passos puntuables d’esprint intermedi, amb l’atribució dels següents punts: 

 

Piera (km 33,3) 

1º 3 punts 

2º 2 punts 

3º 1 punt 

 

Corbera de Llobregat (km 74,5) 

1º 3 punts. 

2º 2 punts. 

3º 1 punt. 



 

 

 

 

ACTES PROTOCOLARIS I ALTRES CLASSIFICACIONS.  

S’estableixen les següents classificacions amb l’obligació d’ assistir al pòdium: 

1ª, 2ª i 3ª de la Prova. 

1ª Sub 23. 

1ª catalana. 

1ª Muntanya. 

1ª Esprints Intermedis. 

1er Equip. 

 

ARTICLE 10. PREMIS  

S’ atribueixen, els següents premis en metàl·lic. 

Classificació Individual

1ª  - 200 € 

2ª - 150 € 

3ª -  100 € 

4ª – 75 € 

5ª – 50 € 

Classificació Sub23 

  

 

 

 

 

1ª – 100€ 

Esprints Intermedis 

 1ª - 50 € 

Muntanya 

 1ª - 60 € 

Equips 

1º 100 € 

2º 75 € 

3º 50 € 

4º   40 € 

5º 20 € 

Total  - 1.070€ 

 

ARTICLE 11. ANTIDOPATGE  

Les corredores podrien ser sotmeses al control antidopatge d’acord amb les normes establertes en el 

Reglamento de Control Antidopaje de la UCI /RFEC.  

La legislació espanyola en antidopatge s’aplica conforme a les disposicions previstes.  



 

El control antidopatge es faria a un local pròxim a la línia d’arribada i/o pòdium. 

 

ARTICLE 12. PROTOCOL 

Al final de la prova, conforme als articles 1.2.112 - 1.2.113 del Reglamento UCI del Deporte Ciclista, les 

corredores esmentades en l’article de classificacions hauran de presentar-se al pòdium amb roba de 

competició per a la cerimònia protocol·lària. 

Les corredores hauran de presentar-se al protocol en un termini màxim de 10 minuts des de la seva entrada 

a Meta.  

 

ARTÍCULO 13. PENALITZACIONS  

S’aplicarà el barem de sancions de la UCI.  

 


