REGLAMENT PARTICULAR

1.- Inscripcions gratuïtes a la web de la Federació Catalana de Ciclisme fins el dia 22 de
març de 2018. El dorsals i xips seran els entregats per la federació catalana de ciclisme per
la copa catalana de fèmines 2018. Les corredores de fora de Catalunya se’ls hi entregarà
un xip i dorsal provisional. El control de signatures es farà al carrer Lleida amb Joaquim
Blume.
2.- Podran participar les següents categories femenines: Cadete, Junior, Sub 23 i Elite.
3.- Recorregut: Avgda. Rius i Taulet, Avgda Guardia Urbana, Passeig de Santa Madrona,
Avgda De l’Estadi, Plaça Sant Jordi, Avgda. Ferrer i Guardia i Avgda. Rius i Taulet, total
3,850 km.
4.- Distancia: La cursa es disputarà a una distancia de 45 minuts, més una volta, per les
categories Elite, Sub-23 i Junior. Les corredores Cadets s’incorporaran amb el grup
principal 25 minuts després de la sortida de la cursa (total 20 minuts de cursa, més 1
volta).
5.- Premi de Muntanya: a cada volta es disputarà un Premi de Muntanya al pas per
davant del Museu Olímpic i de l’esport Joan Antoni Samaranch (senyalitzar per la
Federació Catalana de Ciclisme). Puntuaran les 3 primeres corredores Elite, Sub-23 o
Junior, amb 3,2 i 1 punt. En cas d’empat es resoldrà a favor del corredor amb més primers
llocs, i en cas de persistir millor classificat a l’arribada.
6.- No es permetrà el seguiment de cotxes d’equip, ja que es disposarà de un vehicle
d’assistència neutra de la Federació Catalana de Ciclisme.
7.- Classificació per Equips – hi haurà una classificació per equips de corredores Elite i
Sub23 i una classificació per equips de corredores Juniors i Cadets. Pel càlcul de la mateixa
es sumaran els tres millors temps de les corredores del mateix, independentment de la
publicitat. Les corredores cadets contaran els temps com si haguessin sortit al principi de
cursa.
8.- Actes protocol·laris:
Al finalitzar la cursa de femines tindrà lloc al pòdium de la “Volta” l’entrega dels
següents trofeus:
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-

2a i 3a Elite (trofeu).

-

2a i 3a Sub-23 (trofeu).

-

2a i 3a Junior (trofeu).

-

2a i 3a Cadete (trofeu).

-

1ra Premi de Muntanya (trofeu + ram de flors).

-

1r Equip Elite-Sub23 (trofeu).

-

1r Equip Junior-Cadete (trofeu).

Al finalitzar la última etapa de la “Volta”, en el camió pòdium, tindrà lloc l’entrega
del trofeus a:
o 1ra Elite (trofeu + ram de flors).
o 1ra Sub23 (trofeu + ram de flors)
o 1ra Junior (trofeu + ram de flors)
o 1ra Cadete (trofeu + ram de flors)
Aquestes corredores hauran d’estar al camió pòdium 15 minuts abans de l’hora
prevista de finalització de l’etapa.

9.- Premis en metàl·lic:
Per les corredores Sub23 i Elite segons classificació de la cursa
1a– 100€.

2na – 75€.

3ra – 50€ 4a – 30€ 5a – 20€.

Per les corredores Sub 23:
1a– 50€.

2na – 30€.

3ra – 20€

10.- Aquesta prova serà puntuable per les diferents classificacions de Copa Catalana
Femenina. No hi haurà imposició de mallot de líder al pòdium.
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