
                                                                     
 
REGLAMENT CRE VOLTA VALL DEL TENES 25 - 26 FEBRER 2017 
 
1) Per la CRE, els equips han de ser entre 4 i 8 corredors. Puntua el tercer corredor de l’equip. 
 
2) Els equips amb més de 8 corredors, podran formar dos equips, i abans del dijous 23 de febrer a les 
18h tarda, caldrà enviar un mail a tecnics@ciclisme.cat amb la composició dels dos equips. 
 
3) Els equips que no arribin a 4 corredors, així com corredors solts, podran participar a la CRE formant 
equip mixta. Si algun equip mixta es forma entre coneguts cal comunicar la composició de l’equip 
també a tecnics@ciclisme.cat, abans del dijous 23 de febrer. La resta de composició dels equips 
mixtes es realitzarà per sorteig, cap corredor es quedarà sense poder participar amb un equip. Els 
llistats es publicaran el divendres dia 24 de febrer a la tarda, a la web www.ciclisme.cat. 
 
4) Els corredors cadet han de sortir amb bici convencional.  
 
5) Els corredors júnior que optin per la bicicleta de crono, no podran canviar de bici en tot el 
recorregut.  
 
6)L’ús del bicixip és obligatori en tots els casos. 
 
7) Els tres primers corredors de cada equip, tindran el temps del tercer; a la resta de corredors se’ls 
aplicarà el seu temps real, excepte els que superin el temps del darrer equip classificat, que se’ls 
aplicarà aquest temps. També a corredors retirats o amb avaria se’ls aplicarà el mateix temps del 
darrer equip classificat. 
 
8) Tant la classificació de la Volta Vall del Tenes, com de la Copa Catalana, s’establirà amb la suma 
dels temps de les dues proves (dissabte i diumenge). 
 
9) Només la cursa del diumenge serà puntuable pel rànquing nacional RFEC júnior. 
 
10) El mallot de líder s’imposarà al primer corredor que trepitja la línia d’arribada dels equips 
guanyadors cadet i júnior (masculí i femení) i elit femení i sots23 femení. L’equip guanyador de cada 
categoria ha de pujar al podi amb tots els seus corredors. 
 
11) El mallot de líder de muntanya, s’imposarà al primer corredor del segon equip classificat cadet i 
júnior masculí. 
 
12) El mallot de líder de metes volants, s’imposarà al primer corredor del tercer equip classificat cadet 
i júnior masculí. 
 
13) L’ordre de sortida dels equips de la CRE, es farà per sorteig, i es  publicarà a la web 
www.ciclisme.cat el divendres abans de la prova, en el següent ordre: 
 
1r equips femenins, cada 2 minuts. 
2n equips cadets, cada 2 minuts. 
3r equips júniors, cada 2 minuts. 
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14) L’ordre de cotxes del diumenge serà en base a la classificació de la CRE. Només podran seguir 
amb cotxe d’equip els directors esportius i auxiliars que acreditin la llicencia. 
 
15) No estan permeses les ràdios als ciclistes en cap categoria, ni per la prova CRE ni en la cursa en 
línia del diumenge. Els cotxes d’equip sí podran portar megafonia pel seguiment de la CRE. 
 
16) Les inscripcions tant per la cursa CRE del dissabte, com per la cursa en línia del diumenge, totes 
dues es tancaran el dijous 23 de febrer a les 24h de la nit. Si es participa els dos dies cal fer dues 
inscripcions, qui només participa en una cursa, només fa una inscripció a la cursa corresponent. No 
s’admetran inscripcions el mateix dia. Per inscriure’s a les curses cal anar a www.ciclisme.cat apartat 
Calendari i Curses. 
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