
GUIA TÈCNICA 1er CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PUMPTRACK 2022  

 CASTELLOLÍ (20/11/2022)   

 

 

1-INTRODUCCIÓ:  

1a EDICIÓ DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PUMPTRACK I MINI-PUMPTRACK KIDS 

Després de l’èxit de l’anterior edició al 2021 i de les dues primeres proves de la Lliga Catalana 
(organitzades a Castellcir i Begur), l’Associació Esportiva A Tot i amb Tot (ATIAT) amb la 
col.laboració de l’Ajuntament de Begur i la Federació Catalana de Ciclisme, organitzarà el primer 
Campionat de Catalunya de Pumtrack el proper diumenge 20 de novembre de 2022 al 
divertidíssim Pumptrack de Castellolí, en el mateix traçat on es va realitzar la primera prova 
federada de tot l’Estat el passat juliol de 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 una màniga prèvia d’entrenaments 
oficials a les dues mànigues finals, on la més ràpida serà la que puntuarà per la classificació 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: 

Open Pumptrack. Prova no competitiva per ciclistes sense llicència. 

Mini Pumptrack Kids 2022: Per nenes i nens fins a 14 anys d’edat amb llicència 

Campionat de Catalunya de PumpTrack 2022: per major de 14 anys amb llicència 

 

DATA: 20 de novembre de 2022 

Localització: Pumptrack Castellolí (Barcelona).  

C/ Constància. 08719-Castellolí 

https://bit.ly/3TJPawP 

 

2 -PROGRAMA: 

Diumenge 20 de n ovembre de 2022 

9h  Recollida de Dorsals (fins a les 10:45h) 
9:00h-9:15h Entrenament lliure Prebenjamins i Benjamins 

9:15h Entrenament lliure resta de categories 
10:30h Reunió d’equips 

11h  Presentació i 1a Màniga d’Entrenos Oficials 
12h 1a mànega competició Final 
13h 2a mànega competició Final 
14h Entrega de premis 
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3-TIPUS DE COMPETICIÓ 

Contra-rellotge individual (CRI) a on tots els participants hauran de donar dues voltes al circuit, 
la primera per l’interior i la segona per l’exterior. 

La sortida serà llançada (no amb el peu a terra). 

Es faran uns entrenaments oficials previs que no puntuaran per cap de les dues mànigues de la 
final. Tant la sortida dels entrenaments com la primera màniga de la final serà en ordre de 
Categories i segons ordre d’Inscripció. La segona màniga de la 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 
de la final en el menor temps possible. 

 

4- SERVEIS 

A les inmediacions del Pumptrack podreu disposar de: 

- Parking  (descampat davant del Pumptrack) 
- Paddock 
- Oficina de Cursa 
- Pòdium 
- Corralines (segons categories) 
- Bar i Zona de Picnic 
- WC  

 

 

 

 



GUIA TÈCNICA 1er CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PUMPTRACK 2022  

 CASTELLOLÍ (20/11/2022)   

 

 

Parking davant del Pumptrack:  

Degut a les obres a l’Avinguda Unió i la manca d’aparcament del poble, és obligatori estacionat  
tots els vehicles dins del Parking de davant del Pumptrack, així com per pennoctar amb les 
Auto-caravanes i/o Furgonetes Camper. 

 

Parking PUMPTRACK: 

El Parking del Pumptrack està reservat pels serveis mèdics i per les corralines dels participants. 
Degut al seu espai reduit, la organització es reserva el seu ús per espaiar la prova. 

 

Accés Pumptrack amb bicicleta: 

Per tal de poder coordinar les entrades i sortides al Pumptrack, es marcarà una zona 
delimitada com a Corralina a on els participants faran cua per poder entrar i sortir al 
Pumptrack. 

 

5-INFORMACIÓ DE LES COMPETICIONS 

OPEN PUMPTRACK 2022: 

Tipus de Competició: Open lliure per tots els participants SENSE llicència federativa. 

Inscripcions i informació sobre preus, a la web de la Federació Catalana de Ciclisme. 
www.ciclisme.cat 

MINI PUMPTRACK KIDS 2022 

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 2017 i 2016, 5 i 6 anys) 

 Benjamí (Nascudes i nascuts 2015 i 2014, 7 i 8 anys) 

Principiant (Nascudes i nascuts 2013 i 2012,  9 i 10 anys) 

Aleví (Nascudes i nascuts 2011 i 2010, 11 i 12 anys) 

Inscripcions i informació sobre preus, a la web de la Federació Catalana de Ciclisme. 
www.ciclisme.cat 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PUMPTRACK 2022 

Tipus de Competició: Prova competitiva de noies i nois majors de 14 anys amb llicència 
federativa vigent de la FCC. 

CATEGORIES:  

Infantil (Nascudes i nascuts 2009 i 2008, 13 i 14 anys) 

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. 

Inscripcions i informació sobre preus, a la web de la Federació Catalana de Ciclisme. 
www.ciclisme.cat 

 

6-CALENDARI 

2ª LLIGA CATALANA DE PUMPTRACK 2022: 

02/10/22 – CASTELLCIR 

30/10/22 - BEGUR 

03/12/22 – PIERA 

10/10/22 – VALLFOGONA DE RIUCORB 

17/12/22 – PREMIÀ DE DALT (LA POMA) 

 

20/11/22 – 1ER CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PUMPTRACK 2022 
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7-REGLAMENT DE LES COMPETICIONS 

Normativa Aplicable  

Normativa UCI Títol IV CAPITULO VI  

Normativa RFEC IV . Pruebas BTT punt 12 
https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/rfec/Legislacion-y-Normativa 

https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/Normatives/Normativa%20general/lliga_catalan
a_d_pumptrack.pdf 

 

8-PROTECCIONS OBLIGATÒRIES  

Guants, casc (preferible integral), genolleres (recomanades), esquena dorsal (peto o motxilla , 
espatlleres (recomanades) i mallot de màniga llarga. 

9-CONTACTES D’EMERGÈNCIA 

Hi haurà un servei mèdic a les competicions que estarà compost per: 

1 ambulància medicalitzada (SVA) amb un metge i 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 DE IGUALADA 

Avda. Catalunya, 11 

08700 Igualada - Barcelona 

938 07 55 00 

https://bit.ly/3tHaEAa 

 


