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Novetat 2020!    Per garantir i/o millorar el suport al ciclisme de formació en general  i en especial des de prebenjamí a 
infantil, en cada inscripció es farà una aportació de 1€ destinada a aquesta finalitat. 
 
Per les categories des de Prebenjamí a Infantil el cost de la inscripció va destinat directament a l'organitzador de la cursa 
descomptant 1€ per despeses de gestió i bancàries del TPV.  
 
Per les categories des de cadet a Master 30 el cost de la inscripció va destinat directament a l'organitzador de la cursa 
descomptant 1€ per despeses de gestió i bancàries del TPV i 1€ destinat al Ciclisme de Base per les categories de Prebenjamí 
a Infantil. 
 
Per les categories de Masters 40-50-60 de carretera el cost de la inscripció va destinat directament a l'organitzador de la 
cursa descomptant 1€ per despeses de gestió i bancàries del TPV, 1€ destinat al Ciclisme de Base per les categories de 
Prebenjamí a Infantil i 2€ per l'Associació de veterans. 
 
1-CARRETERA 
 
Copa Catalana-Copa Generalitat, Copa Criterium, Grans Clàssiques, Master 30 
Xallenge de Veterans-Master 40-50-60, Criterium 17-49, Opens Socials 
 
Categories: Cadet, Junior, Sots23, Elit, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60 
 
Totes les inscripcions de curses de carretera es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i 
pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
Per proves en Circuit el cost de la inscripció des de cadets a M30 és de 10€. Per M40-50-60 el cost és de 12€ 
Per proves en Línia el cost de la inscripció des de cadets a M30 és de 12€. Per M40-50-60 el cost és de 14€ 
El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la prova. (48 
hores abans si la prova és fora del cap de setmana) 
En les Grans Clàssiques es prioritza la inscripció dels corredors menors de 30 anys i es tancara a les 24:00 hores del dimarts 
anterior a la prova. 
Es considerarà Pagament Fora de Termini, aquell que s’efectua des de les 24h del dia de Tancament fins les 14h del dia 
següent. 
Les inscripcions Fora de Termini no estan garantides i tindran un recàrrec del 100%. 
Preu Lloguer de Xip de Competició: 5€ 
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2-OPEN TERRITORIAL  BTT + KIDS CUP  
 
Categoria Kids Cup:  PreBenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil. 
Categoria Open: Cadet, Junior, Sots23, Elit, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60 
 
Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb 
targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
El cost de la inscripció és de 6€ per les categories de Kids Cup, de 12€ per Cadets i Juniors i de 17€ per Elits-Sots23 i Masters. 
El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la  prova. (48 
hores abans si la prova és fora del cap de setmana) 
Es considerarà Pagament Fora de Termini, aquell que s’efectua des de les 24h del dia de Tancament fins les 14h del dia 
següent. 
Les inscripcions Fora de Termini no estan garantides i tindran un recàrrec del 100%., excepte per les categories de Kids Cup 
que no tindran recàrrec. 
Preu Lloguer de Xip de Competició per categoria Open: 5€ 
 
3-COPA CATALUNYA INFANTIL 
 
BTT Categories:  PreBenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil 
Carretera Categories:  PreBenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil 
 
Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb 
targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
El cost de l'inscripció és de 6€. 
El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la  prova.  
Es considerarà Pagament Fora de Termini, aquell que s’efectua des de les 24h del dia de Tancament fins les 14h del dia 
següent. 
 

Possibilitat d’Assegurança de dia: 2,5€ 
 
4-DESCENS:  COPA CATALANA  DH-OPEN 
 
Categories: Infantil, Cadet, Junior, Elit, Master 30, Master 40, Master 50+, Tandem 
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Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb 
targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
El cost de la inscripció per infantils i cadets és de 35€, per la resta de categories és de 50€. 
El període d’inscripció s’obrirà 21 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la prova.  
El preu d’inscripció serà variable en funció del tipus d’inscripció i de la categoria de la prova. 
S’estableix un preu base al formalitzar l’inscripció anticipada on-line, i un preu incrementat si es fa la inscripció de forma 
presencial el mateix dia de la prova.  
Les inscripcions Fora de Termini no estan garantides i tindran un recàrrec: cost de 45€ per infantils i cadets i de 65€ per la 
resta de categories. 
Lliurament de la placa de la bicicleta i control de llicència obligatòria durant el dissabte previ a la cursa. 
 
5-DESCENS: MiniDH 
 
Categories: PreBenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil 
 
Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb 
targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
El cost de la inscripció és de 15€. 
El període d’inscripció s’obrirà 21 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la prova.              
Es considerarà Pagament Fora de Termini, aquell que s’efectua des de les 24h del dia de Tancament fins les 14h del dia 
següent. 
Les inscripcions Fora de Termini no estan garantides i tindran un cost de 15€. 
 
6-ENDURO 
Categories: Infantil, Cadet, Junior, Elit, Master 30, Master 40, Master 50+ 
 
Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb 
targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
El cost de la inscripció és de 38€. 
El període d’inscripció s’obrirà 21 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la prova.  
Es considerarà Pagament Fora de Termini, aquell que s’efectua des de les 24h del dia de Tancament fins les 14h del dia 
següent. 
Les inscripcions Fora de Termini no estan garantides i tindran un cost de 42€.  
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7-PISTA 
 
Lliga de Pista  i Campionats de Catalunya 
Tipus de competició: Omnium Velocitat, Omnium Fons  
 
Categories: Aleví, Infantil, Cadet, Junior, Sots23, Elit, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60 
 
Totes les inscripcions de curses de pista es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i 
pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
El cost de la inscripció per infantils i alevins és de 6€, de cadets a M30 és de 10€ i per M40-50-60 és de 12€. 
El període d’inscripció s’obrirà 21 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la prova.              
Es considerarà Pagament Fora de Termini, aquell que s’efectua des de les 24h del dia de Tancament fins les 14h del dia 
següent. 
Les inscripcions Fora de Termini no estan garantides i tindran un recàrrec del 100%, excepte per les categories d'infantils i 
alevins que no tindràn recàrrec. 
 
8-BMX 
 
Lliga Catalana i Trofeu Generalitat 
 
Categories: PreBenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil, Cadet, Junior, Sots23, Elit, Master 30, Master 40, Master 50, 
Master 60 
 
Totes les inscripcions de curses de BMX es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i 
pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
El cost de la inscripció de prebenjamins a infantils és de 14€ i de cadets a M40-50-60 és de 15€.  
El període d’inscripció s’obrirà 21 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la prova.              
Es considerarà Pagament Fora de Termini, aquell que s’efectua des de les 24h del dia de Tancament fins les 14h del dia 
següent. 
Les inscripcions Fora de Termini no estan garantides i tindran un recàrrec del 100%, excepte per les categories de 
PreBenjamí a infantil que tindràn un cost de 17€. 
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9-TRIAL 
 
Copa Catalana, Copa Barcelona, Copa Tarragona, Copa Osona 
 
Categories: PreBenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil, Cadet, Junior, Sots23, Elit, Master 30, Master 40, Master 50, 
Master 60 
 
Totes les inscripcions de curses de Trial es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i 
pagament electrònic amb targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
El cost de la inscripció és de 22€. 
El període d’inscripció s’obrirà 21 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la prova.              
Es considerarà Pagament Fora de Termini, aquell que s’efectua des de les 24h del dia de Tancament fins les 14h del dia 
següent. 
Les inscripcions Fora de Termini no estan garantides i tindran un cost de 32€, excepte per les categories de PreBenjamí a 
infantil que no tindran recàrrec. 
 
10-COPA CATALANA  CICLOCRÒS + KIDS CUP  
 
Categoria Kids Cup:  PreBenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví, Infantil. 
Categoria Open: Cadet, Junior, Sots23, Elit, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60 
 
Totes les inscripcions es formalitzaran anticipadament on-line, a la pàgina web  www.ciclisme.cat , i pagament electrònic amb 
targeta de crèdit per via telemàtica a un TPV (terminal punt de venda) gestionat per la FCC. 
El cost de l'inscripció és de 6€ per les categories de Kids Cup, de 12€ per Cadets i Juniors i de 17€ per Elits-Sots23 i Masters. 
El període d’inscripció s’obrirà 15 dies abans de la prova i es tancarà a les 24:00 hores del dijous anterior a la  prova. (48 
hores abans si la prova és fora del cap de setmana) 
Es considerarà Pagament Fora de Termini, aquell que s’efectua des de les 24h del dia de Tancament fins les 14h del dia 
següent. 
Les inscripcions Fora de Termini no estan garantides i tindran un recàrrec del 100%, excepte per les categories de Kids Cup 
que no tindran recàrrec. 
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Tarifes per Inscripcions en Proves de la Federació Catalana de Ciclisme   

 DEVOLUCIÓ PARTICULAR DE LA INSCRIPCIÓ 
La Federació Catalana de Ciclisme procedirà a la devolució Particular de la inscripció només en cas Justificat per Prescripció 
Mèdica que demostri Impossibilitat de la Pràctica de Ciclisme. Per altres casos l’inscrit haurà de gestionar amb l’Organitzador 
de la Prova. Aquesta devolució es farà al compte associat a la Targeta Bancària de Pagament de la Corresponent inscripció, tot 
descomptant 1€ en concepte de Gestió de Federació.  
 
DEVOLUCIÓ INTEGRAL DE LA INSCRIPCIÓ 
En el cas que la prova sigui anul·lada per l’Organitzador, la Federació procedirà, si s’escau, a la devolució de l’import de la 
inscripció, de forma particular a cada inscrit. 
 
GESTIÓ D’INSCRIPCIÓ PER PART DE L’ORGANITZACIÓ D’UNA CURSA 
La voluntat d’un Organitzador de convidar Equips o Esportistes implica  l’acció per part seva d’inscriure a la web de la Cursa 
corresponent cadascun dels esportistes convidats. De tots els esportistes convidats, o no, l'organitzador farà l'ingrès de 1€ en 
concepte d'ajuda al ciclisme de base. 
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PreBenjamí 6 6   6 6 6 6 6 6    15 18 14 17 22 32   

Principiant 6 6   6 6 6 6 6 6   15 18 14 17 22 32   

Aleví 6 6   6 6 6 6 6 6    15 18 14 17 22 32   

Infantil 6 6   6 6 6 6 6 6 35 45 15 18 14 17 22 32 38 42 
Cadet 10 20 12 24 10 20 12 24 12 24 35 45     15 30 22 32 38 42 
Junior 10 20 12 24 10 20 12 24 12 24 50 65     15 30 22 32 38 42 
S23-Elit-M30 10 20 12 24 10 20 17 34 17 34 50 65     15 30 22 32 38 42 

M40-50-60 12 24 14 28 12 24 17 34 17 34 50 65     15 30 22 32 38 42 
  


