
 
                
 

  CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BTT 

Vilajuïga (Girona), 2 d’agost de 2020 

 

Inscripcions 
Les inscripcions únicament es realitzaran on-line a la pagina web www.ciclisme.cat i es tancaran a les 24 
hores del dijous 30 de juliol. Fins les 14h de divendres s'obriran amb un increment de preu del 100%. 
No hi haurà inscripció el dia de la cursa. 
 
Cada corredor ha de portar la seva placa-dorsal i el seu xip Open BTT assignat per tota la temporada. 
Qui no el tingui se li assignarà placa i/o xip el dia de la cursa, en aquest cas es recomana anar amb antelació 
per recollir dorsal i/o xip.  
Es farà un control de temperatura per accedir a la zona d’inscripcions, en aplicació del protocol Covid-19, 
per confirmar la participació a la cursa. 
 
Preus Inscripcions : Cadet i Júnior 12 €   /    Resta categories 17 € 

 
Control de llicències i lliurament de placa / dorsal 
 
Diumenge 2 d’agost :   
A partir de les 7:00h fins a les 8 :15h (Cadets, Juniors, Fèmines i Màster 40-50-60) 
A partir de les 8:30h fins a les 10:00 (Elit, Sub23, M30) 
 

Temps de  competició per categoria marcat en reglament: 
Elit i Sub23 (M/F): 1h 20 min. a 1h 40 min. 
Júniors (M/F):  1h a 1h 15 min. 
Cadets (M/F):  50 minuts a 1h 
Màsters 30-40 (M i F): 1h a 1h 15 minuts 
Màster 50-60:  50 minuts a 1 h 
 
Horaris Competicions per categories: 
 
Circuit de 7,4 quilòmetres 
 
08:30 hores : Cadets Masculí     estirament + 2 voltes  
08:31 hores : Màsters 50       estirament + 2 voltes 
08:32 hores : Júnior Femení                estirament + 2 voltes 
08:32 hores : Cadets i Màster Femení               estirament + 2 voltes 
08:33 hores : Màster 60 Masculí     estirament + 2 voltes 

10:45 hores : Lliurament de premis 
 
10:15 hores : Elit / Sub23 Femení    estirament + 3 voltes 
10:16 hores : Màsters 30      estirament + 3 voltes 
10:17 hores : Màsters 40       estirament + 3 voltes  

12:45 hores : Lliurament de premis 
 
Circuit de 8,9 quilòmetres 
 
12:15 hores: Elit / Sub23 Masculí     estirament + 4 voltes  
12:16 hores Junior Masculí     estirament + 3 voltes  

14:00 hores : Lliurament de premis 
 



 
                
 
Composició de les graelles de sortida 

Tal com marca la normativa, es tindrà en compte , i per aquest ordre:  
Campió any anterior,  
Rànquing BTT -UCI,  
i Rànquing Català BTT publicat després de la última prova puntuable abans de la data del Campionat. 
 
El campió de Catalunya BTT XCO – 2019 de cada categoria es situarà a primera línia de la graella. 

A continuació es posicionaran els corredors per rànquing UCI i finalment la resta segons el rànquing català. 

 

Serveis a la cursa 

En tot moment caldrà seguir el Protocol de la FCC establert per la COVID-19 
https://www.ciclisme.cat/sites/default/files/Normatives/Normativa%20general/btt_competicio.pdf , 
sobretot pel que fa referència a: 
 

 Obligatori ús de la mascareta fins al moment de sortir 
 Ús d’hidrogels i/o rentar-se bé les mans  
 Distanciament social. Evitar fer grups nombrosos en els espais comuns, i mantenir la distància de 

seguretat d’1,5 metres 
 Els participants hauran de passar un Control de Salut (temperatura) abans de confirmar la seva 

inscripció 
 Actuar amb responsabilitat. Si tens símptomes, febre, o no et trobes bé, no has de venir a la 

competició. 
 
Zones restringides i d’accés controlat 
• Zona control temperatura 
• Zona de meta 
• Carpa dels arbitres 
• Sortida i arribada de la cursa 
• Zona podi 
 
Zona Tècnica 
Hi haurà una zona tècnica degudament delimitada. En aquesta zona només podrà haver-hi una persona 
per equip i haurà de portar mascareta i guants. Els membres s’han d’acreditar previament a la FCC, que 
els donarà una acreditació per ser-hi present. 
Els ciclistes han de sortir a competir assegurant-se de portar tot el necessari a les butxaques (barretes, 
gels) i amb el líquid necessari per hidratar-se (1 o 2 bidons si fa falta).  
 
 
Zona EQUIPS (Pàdoc) 
Hi haurà una zona d’equips degudament delimitada. Els equips que vulguin tenir-hi la carpa hauran de 
comunicar-ho al correu: ccvilajuiga@hotmail.com per sol·licitar el seu espai. Si no es sol·licita, no es 
podrà accedir.  
S’ha d’accedir abans de les 8:00 hores i no es podrà abandonar la zona fins acabar les curses. 

 
Altres Serveis 

 
 Esmorzar precintat pels participants 
 Avituallament líquid gratuït per als participants en envasos tancats lliurats per personal d’organització 
 No hi haurà Servei de dutxes ni tampoc rentat de bicicletes   
 L’espai habilitat per les carpes dels equips, serà exclusiu per a l’ús dels esportistes 

 

 



 
                
 
 

 

Títol de Campions de Catalunya 

Extracte Art. 2.1 (Normativa BTT Raid 2018 FCC) - CAMPIONATS DE CATALUNYA 
Tindran opció al pòdium: 

- Tots els ciclistes de nacionalitat espanyola, amb llicència de la Federació Catalana de Ciclisme. 
- Tots els ciclistes nascuts a Catalunya** i amb llicència de qualsevol Federació afiliada a la UCI. 
- Els ciclistes d’altres nacionalitats**, amb llicència de la Federació Catalana de Ciclisme amb una 

antiguitat mínima de 2 anys.      
 (** Cal presentar documents acreditatius) 

 
Categories de competició valides per el Campionat de Catalunya Raid OX: 
Dones: Cadets, Júnior, Sub23,Elit, Màster 30, Màster40+ (inclou 50-60). 
Homes: Cadets, Júnior, Sub23, Elit, Màster 30, Màster 40, Màster 50, Màster 60 
 
Mínim de 3 participants en la categoria per optar a podi. En cas contrari, la categoria  
que no arriba a fer podi, salta a la categoria superior, (Cadet a Júnior, Júnior a Sub23,  
Sub23 a Elit, Master30 a Elit, Màster 40 a Master30, Master50 a Master40). 
Només en el cas de les màster Femení, podran agrupar-se totes (30-40-50) per formar un podi, sempre i 
quan no hi hagi cap de les 3 categories amb més de 3 corredores 
 
 

Premis en metàl·lic 
 

H. Elit-Sub23       D. Èlit / Sub23 
1r   60€                      1a  60€                  
2on 45€                      2a 45€ 
3r   30€                       3a 30€ 
4t   15€                       4a 15€   
 
Total: 300 € 


