APLICATIU PROVES PRE-CALENDARI 2020
Accés a través de: www.ciclisme.cat/user
Demana usuari i password. Cada Club té el mateix nom d’usuari i password
que té a l’Aplicatiu de Llicències de Playoff.
*** Si algun Club no el recorda o no el té, si us plau, que el demani a la seva Delegació a través
del mail lleida@ciclisme.cat, tarragona@ciclisme.cat, girona@ciclisme.cat o
calendari@ciclisme.cat ***

Períodes de sol·licitud i condicions
Període 1: 15/10/19 a 15/11/19 per proves ja existents el 2019 i/o anteriors
S’obre un període de sol·licitud fins el 15 de novembre per aquelles curses o
proves que ja han estat demanades durant l'any 2019. La metodologia per
sol·licitar-la és:
1. Generació de Cursa PreCalendari
Bàsicament seguir les peticions del formulari que apareix:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de la Cursa
Observacions
Modalitat/Disciplina
Club Organitzador
Tipus
Classe
Competició/Oci
Sol·licitud de Campionat de Catalunya
Data
Localització de la Sortida
Contacte (si es deixa en blanc, apareixeran les dades per defecte del
Club de la Base de Dades de l'aplicatiu Playoff)

2. Un cop desada, la cursa apareix al llistat "Curses PreCalendari", però no
serà publicada fins que la Comissió Tècnica doni el vist-i-plau (o no) a les dates
proposades abans del final de Novembre. En aquest moment es generarà un
"Albarà Manual" a la Plataforma de Playoff corresponent a l’Aval de Compromís
de fer la Cursa, que té un cost de 50€.
Període 2: 16/11/19 a 20/12/19 per curses i esdeveniments nous o no fets
el 2019
S’obrirà un segon període per les curses de primera edició, és a dir, aquelles
que es demanaran per 1era vegada, fins el 20 de desembre de 2019.
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1. Generació de Cursa PreCalendari
Descrita en el punt 1 del primer període.
2. Un cop desada, la cursa apareix al llistat "Curses PreCalendari", però no
serà publicada fins que la Comissió Tècnica doni el vist-i-plau (o no) a les dates
proposades. Un cop la Comissió doni l'Ok es generarà un "Albarà Manual" a la
Plataforma de Playoff corresponent a l’Aval de Compromís de fer la Cursa, que
té un cost de 75€.
Període 3 (si s'escau): 02/01/2020 a 31/01/2020
La Federació es reserva el dret d’obrir una "Pròrroga de Sol·licitud de Cursa"
des del 2 al 31 de gener de 2020. En aquest cas l’Aval seria de 100€.
Peticions de Campionats de Catalunya
Les peticions amb Sol·licitud de Campionat de Catalunya de qualsevol
modalitat i categoria que siguin aprovades per Comissió Tècnica, hauran de
pagar un Aval de 150€. Es poden sol·licitar del 15/10/19 al 20/12/2019.
Amb data 30 de desembre de 2019, la FCC publicarà al seu web el
calendari definitiu de curses i proves d'oci per la temporada 2020,
inclosos els Campionats de Catalunya.
IMPORTANT!
En el supòsit de solicitar una prova passat el període de pròrroga, o sigui amb
la temporada ja començada, el club haurà d'ingressar el cost de la taxa
federativa en el moment de confirmar la data.
En qualsevol dels casos anteriors, es procedirà al descompte dels avals pagats
de la Taxa Federativa de la Cursa, la qual s’haurà de pagar abans de la
celebració de la cursa. En cas que això no succeeixi, la Federació Catalana de
Ciclisme no procedirà a federar la cursa (no apareixeria publicada a web, ni al
calendari, ni tindria aquesta consideració als efectes oportuns).
L'anul·lació d'una cursa o prova d'oci sense causa justificada implicarà la
pèrdua de l'aval ingressat.

Federació Catalana de Ciclisme
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