GUIA D’ORGANITZACIÓ
COPA GIRONINA BTT 2019
6 OCTUBRE – COPA GIRONINA BTT 2019 BORDILS
20 OCTUBRE – COPA GIRONINA BTT 2019 SERINYÀ
27 OCTUBRE – COPA GIRONINA BTT 2019 QUART
10 NOVEMBRE – COPA GIRONINA BTT 2019 SANT GREGORI (X3 PADEL)

REGLAMENTACIÓ
És obligatori seguir la Normativa BTT - 2019 de la FCC.
La Copa Gironina s’estructura com un circuit que combina la competició i el oci. Hi hauran dos tipus de
proves, una de competició per a corredors amb llicència de competició des de Cadet fins a Màster 60, i
una Marxa de Btt Oci, oberta als corredors federats Cicloturistes i amb llicència de dia a partir de 15
anys.
Es farà una puntuació per la cursa de competició, en la que puntuaran 3 proves de les 4.

CIRCUITS
Per a completar les distàncies reglamentades a les curses puntuables per la Copa Gironina 2019,
s'organitzaran els recorreguts dins dos circuits. En aquest cas es recomana circuits amb distàncies
entre 35-40 (volta llarga) i 20-25 quilòmetres (volta curta), en funció de la duresa. En el circuit hi haurà
una zona tècnica ben marcada i definida per casos de reparacions i avituallament, segons preveu la
normativa de BTT. La comissió de BTT, conjuntament amb l’Organitzador i el Comitè d’Àrbitres, podran
modificar les distancies / temps reglamentats en funció del nivell de dificultat del terreny o altres
dificultats que puguin sorgir.

HORARIS CONTROL LLICÈNCIES, CONFIRMACIÓ INSCRIPCIONS I
RECOLLIDA DE PLACA DORSAL
•

8:00 a 9:00:

Cadet, Júnior, Sub23, Elit, M30, M40, M50, M60,
Fem Cadet, Fem Junior, Fem Sub23, Fem Elit, Fem M30
Cicloturistes / No Federats (Assegurances 1 dia)
E-Bikes

INSCRIPCIONS
Inscripció online a www.ciclisme.cat per a totes les categories. Es podran fer inscripcions presencials
el dia de la recollida de dorsals i el mateix dia de la cursa. Només s’acceptaran llicencies de dia per a la
Marxa de Btt (oci).
Preu inscripció online federats una cursa: 25
Preu inscripció online no federats una cursa: 28 euros (25 + Assegurança de dia)
Preu inscripció online federats totes les curses: 80
Preu inscripció online no federats totes les curses: 95 euros (80 + Assegurança de dia)
Preu inscripció presencial federats una cursa: 28
Preu inscripció presencial no federats una cursa: 31 euros (28 + Assegurança de dia)
Preu inscripció presencial federats totes les curses: 80
Preu inscripció presencial no federats totes les curses: 95 euros (80 + Assegurança de dia)

HORARIS CURSES
9:15

Sortida e-bikes (8.30/9h control bateries e-bikes)

9:30

1a sortida cursa competició volta llarga: Júnior, Sub23, Elit, M30, M40, Fem Sub23,

Fem Elit-M30
9:40

2a sortida cursa competició volta curta: Cadet, M50, M60, Fem Cadet, Fem Júnior

9:50

3a sortida marxa btt oci volta llarga
3a sortida marxa btt oci volta curta

13:00h:

Lliurament de premis

DORSALS
S’entregaran dorsals pel Campionat.

PREMIS I TROFEUS
Trofeu per als tres primers corredors de cada categoria. Obsequi per a tots els participants.
Premis en metàl·lic de 100 € per guanyador cursa llarga i 100 € guanyador volta llarga e-bike (amb
participació mínima de 30 corredors per cada categoria).

COMITÈ D’ÀRBITRES
3 àrbitres: 2 àrbitres cursa, 1 responsable informàtic.

