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Ciclo-Cross

La Copa Catalana de Ciclocròs comença el 15
d’Octubre
La Copa Catalana CX 2017/18 tindrà un calendari de 13 Curses amb puntuació pel Ranquing RFEC i
amb tres curses de categoria internacional UCI amb puntuació pel Ranqing UCI.
La Copa s’iniciarà el diumenge 15 d’octubre a Guissona i ﬁnalitzarà el diumenge 24 de desembre a
Santa Coloma de Farnés.
15 OCTUBRE
GUISSONA Cat. 1.33.5
22 OCTUBRE
IGUALADA Cat.1.33.5
29 OCTUBRE
MASQUEFA Cat. 1.33.5
05 NOVEMBRE SANT JOAN DESPI Cat.1.33.5
11 NOVEMBRE UTEBO (ZARAGOZA) Cat. 1.33.5
12 NOVEMBRE HUESCA Cat.1.33.5
19 NOVEMBRE MANRESA Cat. 1.33.5
26 NOVEMBRE TONA Cat.1.33.5
03 DECEMBRE GARRIGA Cat. 1.33.5
06 DESEMBRE
MANLLEU Cat. C2 (UCI)
08 DESEMBRE
LES FRANQUESES Cat. C2 (UCI)
09/10 DESEMBRE VIC Cat. C2 (UCI)
17 DESEMBRE EL MORELL(TARRAGONA) Cat. 1.33.5
24 DESEMBRE SANTA COLOMA DE FARNERS Cat. 1.33.5

Xips de Cronometratge
Tots els esportistes de les categories Cadet (M/F), Junior (M/F), S’23, Elit (M/F), i Màster 30-40-50-60
que vulguin participar a les curses del Calendari Oﬁcial de Competició de Ciclocròs hauran de posseir
un xip actiu Prochip Flex (MyLaps)
Els ciclistes de Carretera que tinguin el xip actiu d’aquesta temporada, el podran seguir utilitzant per
a participar a les proves de la Copa Catalana de Ciclocròs.
Els ciclistes que no tinguin xip actiu l’hauran de sol·licitar obligatòriament a la pàgina
web https://www.ciclisme.cat/contingut/xips [1] o bé fent click al banner de “Xips Competició Carretera
Ciclocròs” a un cost de 36 € amb activació d’un any (octubre 2017- octubre 2018), o bé llogar-lo
durant el procés d’inscripció anticipada on-line a un cost de 5 € per cursa.
Els ciclistes que tinguin xip comprat de la Temporada 2016/2017 l’hauran d’activar a un cost de 25€
mitjançant la web: https://www.ciclisme.cat/contingut/xips [1]
Si teniu cap problema, escriviu un correu electrònic a bicixip@ciclisme.cat [2], o bé truqueu a la
Federació Catalana de Ciclisme (933012444)
Inscripcions Anticipades Online
Totes les inscripcions a les curses de Ciclocròs es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina
web www.ciclisme.cat [3] , i pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV
(terminal punt de venda) gestionat per la FCC.
El preu d’inscripció serà variable en funció del tipus d’inscripció i de la categoria de la prova.
* Cost de 5€ per a les categories Cadet (H/D) i categories Promoció.
* Cost de 8€ per les Categories Junior, Femines Junior
* Cost de 14€ per a les categories S’23, Elit, Femines Elit, Màster 30-40-50-60
El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la data de la prova i es tancarà a les 24:00 hores
del dijous anterior a la data de la prova.
A partir d’aquest moment i ﬁns les 14h del divendres abans de la Cursa els preus de les inscripcions
on-line s’incrementaran:
* 10€ per Categories Cadet, Infantil, Aleví, Principiant, Benjamí i Prebenjamí
* 20 € per Categories Júnior i Fèmines Júnior
* 30€ per Categories Elit, Sub23, Fèmines Elit, Màster 30-40-50-60
No s’acceptaran inscripcions on-line a partir de les 14h de divendres abans de la Cursa. No
s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la Cursa
Podeu Consultar la Normativa de Ciclocròs 2017 en aquest enllaç [4]:
https://www.ciclisme.cat/sites/default/ﬁles/Normatives/Normativa%20general/normativa_ciclocross_20
17-2018_v2.pdf [4]
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