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1.- Què s’ha de fer per poder participar a curses de competició de carretera de la FCC?
Per poder participar a qualsevol cursa de carretera, ja sigui en circuit com en ruta línia, es necessari
disposar de llicencia esportiva RFEC-UCI de competició, categories Cadet, Junior, S’23, Elit, Màster
30-40-50-60. NO son vàlides les llicencies de Cicloturista i només en les proves Open 17-49 podran
participar les llicències de Cicloturista Open Esport.
Si la cursa es puntuable per alguna competició de la Federació Catalana - Copa Catalana Cadet, Copa
Catalana Junior, Grans Clàssiques, Copa Criterium, Xallenge Màster 30, Xallenge Veterans – serà
necessari disposar de Dorsal + Placa fixa i Xips activats.
Aquell corredor que no tingui físicament el dorsal, placa i xip activat el dia de la cursa, NO
PUNTUARÀ en aquella cursa. Si posteriorment ja el disposa, si que puntuarà a partir d’aquell
moment, però NO recuperarà els punts que li correspondrien a la cursa que va participar sense
dorsal fixe. Per tant es important observar els terminis de sol·licitud, activació i lliurament de dorsals
pel 2017.
2.- Dorsal Fixe 2017
L’equipament de control fixe per a les curses de carretera 2017 es composa de
2 Dorsals, 1 Placa, 1 Xip ACTIVAT.
Tots aquest elements son necessaris per aconseguir que al finalitzar les curses es puguin publicar els
resultats d’una forma ràpida. El NO portar un d’aquests elements, comportarà la no classificació en
la cursa. Els dorsals han d’estar sempre en perfectes condicions, nets, no doblats ni retallats, i
col·locats a la part inferior de l’esquena (a l’alçada del ronyons), agafats cada un, amb un mínim de 6
imperdibles i separats un de l’altre un mínim de 5cm per facilitar la seva lectura.
La placa de PVC rígida, sense retallar, es col·locarà a la tija del seient.

CORRECTE

INCORRECTE

3 Bici Xip
3.1 Que es el Bici Xip?
El Bici Xip, es un xip, o transponder actiu de l’empresa líder del mercat, que es diu
Mylaps. El producte es diu PROCHIP FLEX.
Que sigui un transponder actiu, vol dir que quan detecta que està en moviment,
emet el seu número d’identificació (Número de transponder). Això permet que es
pugui determinar l’ordre d’arribada d’un corredor fins a 90km/h i també
identificacions múltiples sense error , a diferencia dels sistemes passius, típics del BTT
o marxes cicloturistes (championchip, que també es de Mylapps), que només
permeten agafar l’arribada d’un corredor a 25 km/h i sense identificacions múltiples
fiables.
El sistema actiu, a diferencia dels passius, comporta que el xip hagi de portar una
bateria que te una duració determinada, estimada en uns 5 anys i que la tecnologia emprada sigui
molt cara i es per això que Mylapps ha creat un sistema de pagament anual. Aquest sistema de
pagament anual fa que cada any s’hagi de pagar una quantitat i posteriorment activar el
transponder.
3.2 Renovació – Adquisició xips i sol·licitud de Dorsal i Placa
Tots els esportistes que vulguin participar a les curses de competició hauran de sol·licitar
obligatòriament el dorsal , la placa i la renovació o adquisició del bicixip, a la pàgina web ciclisme.cat,
a partir del dimarts 7 de febrer.
Tots els esportistes que tinguin bicixips lliurats durant les anys 2015 i 2016, hauran de formalitzar la
sol·licitud de renovació i activació juntament amb el dorsal i la placa.
Tots els esportistes que no tinguin bicixip, hauran de formalitzar la sol·licitud d'adquisició i activació
juntament amb el dorsal i la placa.
Mylaps , propietari del sistema de control de xip, estableix la tarifa de renovació de xips a 29 € i el
cost d'adquisició de un xip nou activat a 36 €.
La Federació Catalana de Ciclisme, per a tots els seus llicenciats, assumirà una part del cost del
sistema de control per xips, i per tant els costos del lliurament de material seran els següents:
-

Dorsal + Placa + tarifa de renovació i activació = 18 €

-

Dorsal + Placa + cost d'adquisició de xip activat = 25 €

Totes les sol·licituds de renovació o adquisició s'hauran de fer, com a mínim, 3 dies abans del
tancament de inscripcions on-line per la primera cursa a la que vulgueu participar.
Un punt important a destacar és que , tal com s'indica a la Normativa de carretera, només puntuaran
per a les Classificacions Generals de la Copa Catalana Cadets i Junior, Grans Clàssiques, Copa
Critèrium , Xallenge Màster, Xallenge Veterans, tots els ciclistes amb dorsal / placa fixa i xip activat.
Si teniu cap problema, escriviu un correu electrònic a bicixip@ciclisme.cat, o bé truqueu a la
Federació catalana de Ciclisme (933012444- extensió curses)
Podeu accedir a la renovació i/o adquisició al banner de la web www.ciclisme.cat:
3.3 Activació
Es molt important fer el procés d’activació perquè els Bicixips funcionin.
Per tal de poder activar i utilitzar el bicixip que tens en propietat has de seguir el següent
procediment d’activació.
1) Entra a la web de Mylaps, a l’enllaç http://www.mylaps.com/en/software-firmware
2) Ves al centre de la pàgina a la imatge “FLEX manager for PRO CHIP” i descarrega el software
d’activació clicant a la imatge vermella similar al teu xip PROCHIP FLEX. Es descarregarà un fitxer
executable anomenat PROCHIP FLEX.exe
3)

Segueix les instruccions d’instalació. Finalment apareixerà una imatge com aquesta :

4) Agafa el teu bicixip, treu-li la tapa, connecta’l al port USB del teu ordinador. El programa
detectarà el teu Bicixip i apareixerà en pantalla el xip de color vermell indicant el codi del teu xip i
un botó de “ACTIVATE”.
5) Fes un click al botó “ACTIVATE”, espera la resposta “CHIP ACTIVADO CORRECTAMENTE” i ens
mostrarà una nova “Fecha de expiración”. El procés està finalitzat i ja tens el xip activat.

Pots veure tot aquest procés en el vídeo adjunt

https://youtu.be/EoSb6ss-f90

Qualsevol problema, contactar amb bicixip@ciclisme.cat
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Lliurament de Dorsal, Placa i Xip

A tots els ciclistes que formeu part d'un Equip de competició inscrit a la FCC i que formalitzeu la
sol·licitud de renovació o adquisició de Bicixip abans del divendres 17 de febrer, tot el material de
control - dorsal + placa + xip (en cas de xip nou) se us farà arribar a la seu del Club.
La resta de ciclistes no pertanyents a Equips de competició inscrit a la FCC podran registrar al
formulari de Sol·licitud de Dorsal la primera Cursa en la que participaran, per tant hi recolliran el
material de control.
A partir del 17 de febrer, totes les sol·licituds de renovació o adquisició s'hauran de fer, com a
mínim, 3 dies abans del tancament de inscripcions on-line (dijous a les 24h) per a la primera cursa a
la que vulgueu participar.
Per tant, si voleu participar a la primera cursa de competició 2017, programada per el dissabte 25 de
febrer, la sol·licitud de renovació o adquisició s’haurà de fer abans del dilluns de la mateixa setmana ,
és a dir el 20 de febrer. D’aquesta forma, us assegureu de poder participar i recollir els element
d’identificació (dorsal, placa i xip activat) en el control de llicències el mateix dia de la cursa.
Un punt important a destacar és que , tal com s'indica a la Normativa de carretera, només puntuaran
per a les Classificacions Generals de la Copa Catalana Cadets i Junior, Grans Clàssiques, Copa
Critèrium , Xallenge Màster, Xallenge Veterans, tots els ciclistes amb dorsal fixe i xip activat.
Si no es vol tornar a comprar el bicixip, o ja ha passat el dimecres anterior, podrà llogar el dorsal,
placa i xip. En aquest cas podrà participar a la cursa, però no puntuarà.
5.- Inscripcions a les curses
Totes les curses de carretera tenen una inscripció on-line prèvia obligatòria.
Per les curses que es disputin dissabte o diumenge el període d’inscripció acabarà el dijous a les 24
hores. Si en el procés d’inscripció hi algun problema s’haurà d’enviar un correu a
inscripcions@ciclisme.cat abans del dijous a les 24 h.

El divendres no es permetrà la inscripció de cap corredor sigui quin sigui el problema que hagi tingut
si no ho ha comunicat per e-mail abans del divendres.

