Informació Tècnica Campionat de Catalunya CRI 2018
Població i lloc de sortida: Plaça Major de Puigverd de Lleida, 16 juny 2018
Categories: Júniors; Sots23; Elit; Tàndem, Ciclisme adaptat i Handbike. No es disputarà
el títol en les categories en que no participin almenys 3 corredors.

Inscripcions: Obertes a www.ciclisme.cat a partir del divendres 1 de juny i fins el
dimarts 12 de juny a les 24h. El sorteig es realitzarà el dimecres i es publicarà a la web de
la FCC l’ordre definitiu de sortida durant el dijous.
El cost és de 6€ per a totes les categories. És obligatòria la inscripció on-line. No
s’admetran inscripcions ni després del 12 de juny, ni el mateix dia de la prova.
Recorreguts i horaris: Hi haurà un únic recorregut de 22,1 kms idèntic per totes les
categories:
Horari i ordre de sortida per categories:
9hores: 1) júniors; 2) Sots23; 3) elit); 4) Tàndem; 5) adaptat; 6) Handbike
Material: Es permetran les bicicletes amb frens de disc, ja que en una prova individual, no
hi ha risc ni perill per la resta del grup de ciclistes. També es pot utilitzar bicicletes i casc
de contrarellotge.
Es permet l’ús de radio per comunicar amb el corredors en totes les categories, així com els
megàfons instal·lats en el cotxe d’equip.
Ordre de sortida: L’ordre de sortida és per sorteig, dins de cada categoria. Es publicarà
el llistat de l’ordre de sortides durant el dijous 14 de juny, a www.ciclisme.cat

Els corredors hauran de respectar la circulació pel carril dret de la carretera, estarà
totalment prohibit envair el carril contrari, encara que en algun tram no hi hagin
conus.
Participació: La participació al campionat de Catalunya CRI és obert a tots els ciclistes
amb llicència UCI o llicència de la Federació Catalana però només optaran al pòdium:
Els ciclistes espanyols amb llicència de la Federació Catalana de Ciclisme - Els
ciclistes nascuts a Catalunya amb llicencia de qualsevol federació afiliada a la UCI Els ciclistes d’altres nacionalitats, amb llicència de la Federació Catalana de Ciclisme amb
una antiguitat mínima de 2 anys.
Puntuació: La prova del Campionat Catalunya CRI, puntua pel Campionat de Copa
Catalana i/o Ranquing Català de totes les categories.
Dorsals: Els corredors hauran de portar el dorsal que tenen assignat per a tota la
temporada. Només és obligatori un dorsal. Els corredors que no tenen assignat dorsal, l’han
de recollir el mateix dia de la prova.
Abans de la sortida: El corredor es presentarà com molt tard 15 minuts abans de la seva
hora de sortida, per efectuar el control de bicicleta, i verificació de llicència i dorsal.

Zona Sortida/Arribada: La sortida serà a la Plaça Major de Puigverd de Lleida.
Recomanem a tots els participants que arribin amb temps suficient a l’àrea de sortida.
Vehicles assistència tècnica: Només es permetran els vehicles seguidors, amb un
responsable en possessió de llicència de tècnic (director esportiu, mecànic, entrenador,
monitor etc...)
Premis: Els premis de la cursa CRI, son els establerts a normativa, taula 2.7:
General (Elit/Sots23)
1r 100€
2n 70€
3r 40€
4t 30€
5è 20€

Sots23
1r 40€
2n 35€
3r 20€
4t 15€
5è 10€

La FCC imposarà el mallot oficial de campió de Catalunya als guanyadors de cada
categoria, i les medalles d’or, d’argent i bronze, als tres primers classificats de cada
categoria.
Podis i protocol: Tal com indica la normativa, en tots els actes de protocol d’entrega de
premis, els corredors premiats hauran de pujar a podi amb els corresponents mallot i culot
del seu equip. En cas de no complementació del protocol, s’aplicaran les penalitzacions
previstes a la Taula de Sancions.

