REGLAMENT CHALLENGE RESISTENCIA BTT
MASSI XC 2017
CALENDARI 2017
STA. EULALIA
LLIÇÀ D´AMUNT
MONTORNES
BIGUES I RIELLS

Dissabte
Dissabte
Diumenge
Diumenge

22 JULIOL
19-22 H
9 SETEMBRE 18,30-21,30 H
22 OCTUBRE 9,30-13,30 H
5 NOVEMBRE

9,30-13,30 H

1.L’Activitat esportiva constarà en fer el màxim nombre de voltes a un circuit tancat en
un termini exacte de 3 hores .Els temps seran controlats per xip i les classificacions
oficials es donaran un cop finalitzada la cursa.
2. La inscripció a la prova és per categories :
- Individual : Masculí , Femení , e-Bike
- Equips 2 integrants : Masculí , femení * , mixte .
* Equips femenins es permetrà fins un màxim de tres corredores !!!!
A nivell de Campionat hi haura classificació general on hi haurà subcategories
individuals Master 40 , master 50 i en Equips la Categoria Promeses que tindran
maillot de campió !!!!
.
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3.EN CATEGORIES EQUIPS el NOM de l’Equip és el que mana , els membres
poden cambiar Cursa a Cursa !!!!
Per puntuar en les diferents classificacions cal que cada membre
de la parella faci, com a mínim, una volta completa al circuit. En la categoría Mixte,
cap corredor podrá fer mes de 4 voltes seguides.
L’equip de cronometratge us controlarà i donarà el volta a volta de cada partcipant .

Puntuació:
Per obtenir la classificació general final es sumaran els resultats de les tres curses.
MOLT IMPORTANT PUNTUARAN LES 3 MILLORS CLASSIFICACIONS DE
LES 4 CURSES !!!!
En cas d' empatar a punts, es resoldrà a favor del corredor que hagi obtingut el major
nombre de primers llocs, de segons, de tercers i així successivament.
Puntuacions segons Classificació :
1r-200 p. 2n-175 p. 3r-155 p. 4t-140 p. 5è-128 p.
6è-120 p, 7è-112 p.
8è-104 p. 9è-96 p. 10è-88 p. 11è-80 p. 12è-76 p. 13
è-72 p. 14è-68 p. 15è-64 p. 16è-60 p. 17è-56 p. 18è-52 p. 19è-48 p. 20è-44 p. 21è-40 p.
22è36p. 23è-32 p. 24è-28 p. 25è-24p. 26è/30è-22p. 31è/35è-20p. 36è/40è-18 p.
41è/45è-16p. 46è/50è-14p. 51è/60è-12p. 61è/70è-10p.81è/80è-8p. 81è/90è-6p.
91è/100é-4p. 101é fins a TC 2p.
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4. Premis . Els guanyadors de la general final Challenge rebran el maillot acreditatiu de
campions .
5. Cada corredor pot portar la seva bicicleta i cada una d'elles anirà degudament
identificada amb un dorsal que tindrà el mateix número per a tots els membres de
l'equip, que caldrà fixar al manillar de la bicicleta de forma visible (l’organització
facilita brides per subjectar-los). No està permès retallar ni doblegar els dorsals.
6. El format de cursa determina el guanyador a qui hagi fet més voltes senceres al
circuít desde el punt horari de sortida i el punt horari final . ( 3 Hores exactes de cursa
entre la sortida i bandera final de cursa!!)
7. Les categories per les quals hi haurà trofeus pels 3 primer equips classificats en cada
cursa :







Individual Masculí
Individual Femení
e-Bikes
Equips Masculí
Equips femení
Equips Mixte
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*ANNEX NOVA CATEGORIA E-BIKES
Només admeses bicis E-Pedelec , bicis amb ajuda al pedaleig fins a 25 km /h
Llibertat en capacitat de bateria , bateria que es precintarà i serà unica per
les 3 Hores !!!!
cap restriccio a nivell de cuadre o suspensions , si a nivell de potencia de
motor : (NOMÉS E-PEDELEC)

8. Cada equip a l’inscriu-re’s reserva el dret a disposar d’un box , espai de 3x3 que
l’organització es reserva el dret d’organitzar amb una distribució el més equanim
possible i també facilitarà espai amb carpa comunitari per la gent que no disposi de
box . L’organització disposarà 1 o 2 carpes pels corredors individuals sense
acompanyants puguin deixar les seves pertinences més bàsiques .
9. És obligatori l’ús del casc durant tota la prova.
10. No es pot circular en cap cas en sentit contrari al llarg del circuit. Si punxeu o teniu
algun tipus d'avaria, en cas de no poder reparar amb mitjans propis s´haurà d’acabar de
fer la volta, no es pot fer canvi de participant de l´equip fora de la zona específica per
fer-ho, seria motiu d´exclusió de la cursa .
11. La recollida de dorsals i xips s’efectuarà el mateix dia de la prova, a la zona de
sortida del circuit, a partir de 2h abans de la cursa , tal com s’indiqui en la informació
prèvia de cada cursa i fins 30 min abans de començar la cursa .
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12. El número de dorsal serà vàlid per tota la Challenge , en cas de pèrdua la reposició
tindra un cost de 5€
13. Les inscripcions es faran de forma anticipada via web o través de TBikes amb un
preu de :
20€ per cursa si es té llicència federativa
Al mateix dia de la cursa el preu tindrà un increment de 5€

14. Els participants no federats hauran de pagar una assegurança obligatòria de 5€.
És indispensable de presentar la llicència federativa en vigor. En cas que no se’n tingui
caldrà pagar aquesta quantitat.
15.Les inscripcions de menors d’edat hauran de dur, necessàriament, l’autorització del
pare o tutor
16. Pel sol fet de participar, la persona inscrita autoritza a l’organització a publicar les
dades personals dels participants en la classificació de la prova i les fotos que se’n facin
durant la cursa a la seva pàgina web.
17.Recollim una serie de sancions que l'organització podria aplicar en cas de donar-se

situacions conflictives:
– S'ha de respectar en tot moment i sota qualsevol circumstància la senyalització del
circuit. Saltar-se qualsevol cinta delimitadora suposara la immediata desqualificació de
la cursa .
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– El relleu només es podrà fer dins de la zona delimitada per a tal fi. En cas de fer-lo
fora d'aquesta zona l'equip serà sancionat amb 5 voltes.
-Els participants duran el xip a la placa del dorsal , amb lo qual quan donin relleu no
poen tornar a passar per arc de meta en sentit contrari
- Es control.larà la bona actitud envers els altres competidor i serem inflexibles en cas
de falta greu , per insults , agressió,..., EXPULSIÓ IMMEDIATA , correm per
passar-ho bé .
– L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir. Les
decisions de l’organització seran inapel·lables i les sancions podran anar des de una
sola volta fins a la possible desqualificació depenent de la gravetat de la situació.
18. Sigueu respectuosos amb l’entorn. Si heu de llençar algun embolcall que sigui en la
zona de relleus per tal que sigui de facil i rapida recollida. , prou de ser bruts amb
l’entorn , posarem mitjans on poder tirar la brossa fora d’allà , a la 2ª ….AL
PALCO .
19,La participació en la cursa comporta l’acceptació del reglament i la renúncia a tots
els drets i pretensions contra l´organitzador d’aquesta prova, dels danys que es puguin
ocasionar durant el transcurs de la prova.

20, Queda prohibida la circulació pel circuit de tota persona aliena a la cursa així com
l'entrada de cotxes a la zona de boxes i al propi traçat del circuit. Les úniques persones
autoritzades a circular pel circuit son els corredors que en aquell moment portin el xip
de control a sobre i el personal de l'organització en funcions de control de cursa així
com premsa autoritzada .
21, L'organització es reserva el dret a la modificació del traçat del circuit si les
circumstancies ho requereixen .
22,En les curses que ho requereixin será obligatori portar llums si
requereix ( Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà) .

l´horari ho

23,L´organització es reserva el dret de la modificació d´aquestes normes si per seguretat
o causa major és necessari , previ avís als participants

