
Àmbit esportiu 
 

Article 5 .-  La modalitat esportiva de la Federació Catalana de Ciclisme és el ciclisme i 

les seves disciplines son:  Ciclisme en carretera, Ciclisme en Pista, BTT (Ciclisme en 

bicicleta tot terreny, mountain bike o bicicleta de muntanya), BMX (Bicicròs, 

Freestyle), Trial (Bike trial), Ciclocròs, Cicloturisme (Ciclisme per a tots), Ciclisme 

artístic en sala (Indoor Cycling), Paraciclisme (Ciclisme adaptat), Biciatló. 

Cada una d’aquestes disciplines té les especialitats que defineix la Unió Ciclista 

Internacional i les que pugui promoure la mateixa Federació, que estaran 

desenvolupades a la seva normativa tècnica. 

 

Definició a incorporar a la Normativa Tècnica 2015 

El Biciatló és una especialitat esportiva que combina, sense o amb interrupcions, dos 

disciplines de ciclisme o be,  una disciplina de ciclisme i una altra modalitat esportiva 

d’aproximació, com pot ser cursa a peu,. etc.  El Biciatló s’organitza únicament en dos 

parts, la primera serà sempre l’altra modalitat esportiva i la segona serà la modalitat 

de ciclisme que tancarà la prova. 

 

 

Àmbit procedimental 
  

Art. 62.-  Per enjudiciar i resoldre qualsevol qüestió sotmesa en primera instància a la 

competència dels òrgans jurisdiccionals federatius, és preceptiva la instrucció d’un 

expedient que s’ha de tramitar amb l’observança de les fases procedimentals següents: 

a) Resolució inicial, i notificació fefaent dels fets imputats a les parts interessades. i a 

aquelles que es considerin afectades per la decisió final. 

b) Termini d’al·legacions, proposició de prova i la seva pràctica. 

c) Proposta de sobreseïment i arxiu, o plec de càrrecs. 

d) Resolució final i comunicació fefaent a les parts entrevinents, amb especificació dels 

recursos escaients 

e) Les comunicacions dels òrgans jurisdiccionals federatius es podran realitzar 

mitjançant de correu electrònic. Es considerarà efectuada des de la data de la 

seva recepció o, com a màxim , transcorreguts cinc dies hàbils al del seu 

enviament, la comunicació remesa al correu electrònic dels esportistes, directius , 

directors esportius, àrbitres, cronometradors, tècnics i qualsevol persona  o entitat 

afiliada, que consti a les bases de dades de la Federació 

 


