REGLAMENT OPEN BTT INFANTIL VILABOU
7.1 Disposicions generals
Open BTT Infantil Vilabou és una prova de promoció destinada als nens i
nenes en edat escolar.
Està destinat a potenciar les escoles de ciclisme existents e intentar crear de
noves. Els nens i nenes han de ser els principals protagonistes.
La seva finalitat és la d’iniciació en el món del ciclisme de competició,
educar i crear uns hàbits de comportament i respecte per als seus
competidors. Evitar la pressió dels resultats dels nens i nenes per part dels
educadors.
Les proves de categoria infantil hauran de tenir una sortida exclusiva i
separada d,altres categories d’edat superior, en cas que n’hi hagi.

7.2 Categories
Les categories es determinen per els anys de naixement :
Prebenjamin
s
Benjamins
Principiant
Aleví
Infantil

2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005

7.3 Condicions de participació
En el cas de corredors de promoció fins a categoria Infantil que no disposin
de llicencia federativa, s’autoritzarà la seva participació, previ pagament de
l’assegurança de dia (6 euros). Per a properes curses, s’aconsellarà que
tramitin la llicencia a la FCC per un club afiliat.
Es recorda que és obligatori portar la Llicència Federativa en el moment de
la inscripció a cada cursa. La taxa d’inscripció es fixa en 5 euros.
És obligatori l’ús del casc. Els circuits seran com a màxim de 3 km, als quals es
donaran varies voltes segons la categoria.
Les bicicletes amb sistema de frenat de disc no podran utilitzar-se els que
tenen forma de serra, pel perill que suposa per al ciclista i la resta de
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El temps aproximat de participació per categoria serà el següent:
Infantils : 40 minuts
Alevins : 30 minuts
Principiants: 25 minuts
Benjamins 15 minuts
Prebenjamins 10 minuts

7.4 Desenvolupament de la cursa
La cursa de nens es donarà per finalitzada quan arribi el últim ciclista. La
cursa de nenes es donarà per finalitzada quan arribi la última ciclista.
Ningú podrà ajudar als corredors dins del circuit durant la cursa, a excepció
d’avaria mecànica.

7.5 Classificacions
7.5.1 .- Individuals
A cada cursa s’establirà una classificació individual per cada categoria de
competició, masculina i femenina: Prebenjamí, Benjamí, Principiant, Aleví,
Infantil .
7.5.2.- Equips de Club
Cada participant adjudicarà 1 punt al Equip del Club que figuri a la seva
llicencia.
Els tres primers classificats de cada categoria obtindran 2 punts per la
puntuació del seu Equip a la cursa.
A cada cursa s’establirà un llistat amb la puntuació de l’Equip de Club en
funció del nombre de participants amb llicencia de cada Club Ciclista i dels
punts adjudicats per classificació. En cas d’empat a punts, la classificació
individual serà determinant.
El llistat amb la suma de puntuacions de totes les curses, al final de la
temporada, servirà com a referència per atorgar els ajuts als Clubs amb
Equips Infantils. En cas d’empat a punts a la classificació final, el nombre de
primers, segons o tercers llocs per Equips a cada cursa serà, en aquest ordre,
determinant.
Les reclamacions en cursa solament seran ateses mitjançant el director
esportiu, de no ser present es faran via e mail a traves del club.

7.6 Premis A cada cursa hi haurà trofeus per el 1er 2on i 3er classificat de
cada categoria i sexe.
7.7 Codi Ètic-Tècnic dels participants
1. Cada corredor/a iniciarà la Copa Catalunya Infantil amb 3 punts de bonificació
(prebenjamins, benjamins i principiants) i 4 punts (alevins i infantils).
2. El còmput de punts que cada corredor/a tingui en tot moment serà reflectit en una
columna especifica en les classificacions de cada cursa i en la general de la Copa
Catalunya.
3. Qualsevol infracció del codi ètic-tècnic de BTT estarà penalitzada amb la pèrdua de
1, 2,3 (prebenjamins, benjamins i principiants) o 4 punts (alevins i infantils) depenent de
la gravetat de la infracció.
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4. El comitè d’àrbitres de la FCC serà l’encarregat de valorar la gravetat de les
infraccions.
5. La pèrdua de 1 punt suposarà un toc d’atenció sobre el corredor, tot i que no
comportarà sanció alguna.

6. La pèrdua de 2 punts suposarà la penalització de 30-90 segons (segons criteri arbitral)
en la calcificació de la cursa vigent.
7. La pèrdua de 3 punts suposarà la incapacitat de participar en la següent cursa del
campionat.
8. La pèrdua de 4 punts suposarà la impossibilitat de participar en el campus tècnic de
la FCC, a final d’any, on s’hi podran inscriure tots el corredors/es (alevins i infantils) que
participin en 10 de les 14 curses del calendari de BTT de la Copa Catalunya Infantil.
9. La reiteració en conductes de sanció, un cop exhaurits els punts, suposarà la
desqualificació completa i permanent del corredors en el campionat d’aquell any.
10. Cometre conductes i infraccions anormals per part de pares, tutors o responsables
d’equip en benefici o relacionades amb algun corredor/s, seran sancionades amb la
pèrdua de punts sobre el corredor/s amb qui vagin vinculades.
11. Aquest codi ètic/tècnic serà vigent per totes les competicions de BTT promoció
(Copa Catalunya i Kids Cup).

7.8 Taula d’infraccions
TIPUS D'INFRACCIÓ:
Rebre ajuts externs en forma de bidons, gels, etc en
plena cursa. L'us de bidó haurà de ser autoritzat per un
arbitre
No està permés mullar als ciclistes durant la prova
Deixar la cursa sense previ avis a l'organització o al
comité arbitral. Cal parar a línea de meta i avisar a
l'arbitre de l'abandonament.
Acompanyar a un corredor fora dels límits del circuit en
bicicleta i sense casc (pares, tutors o acompanyants)
Arrancar en la sortida sense tenir un peu a terra, o
agafat a algun obstacle (tanca, poster, etc)
Aixecar les mans del manillar al entrar a meta, sigui la
posició que sigui
Rebre assistència mecànica en plena cursa fora dels
llocs assisgnats per l'organització
Llençar embolcalls, papers o plàstics a terra, dintre i
fòra del circuit
Fer avançaments en llocs d'alta dificultat tècnica que
posin en seriós perill l'integritat física dels dos corredors
Tancar un corredor per evitar un avançament i/o
envair la seva trajèctoria
Correr a peu o en bici dins del circuit acompanyant al
corredor un cop la cursa ha començat (pares, tutors o
acompanyants)
Empenyer al corredor en cursa reiteradament o en
moments puntuals
Retallar el circuit per guanyar temps sortint clarament
de la trajectòria, sentit i encintat (si n'hi ha)
Moure’s de la posició assignada en la graella de sortida
abans del xiulet de l’àrbitre
Entrenar en el circuit un cop s'ha iniciat una altre cursa
de diferent categoria
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