REGLAMENT DE LA IV CHALLENGE DE SOCIALS DE BARCELONA
ART 1. La IV Challenge de Socials de Barcelona té com a missió promocionar el ciclisme de competició en la
categoria de curses socials a la província de Barcelona, essent en la temporada 2012-2013 els següents clubs
els organitzadors: Esport Ciclista Sant Andreu, Penya Ciclista Poble Nou, Club Ciclista Provençalenc (tots tres
de Barcelona ciutat), Club Ciclista GER (de Sant Pere de Ribes), Associació Ciclista Parets (de Parets del
Vallès), Unió Ciclista Vilanova (de Vilanova i La Geltrú) i Segur-Vial.
ART 2. Les curses que formen part de la Challenge de la temporada 2012-2013 són les següents:
Dissabte, 15 de desembre de 2012

III Gran Premi
Vila de Parets

AC Parets

Circuit de Montmeló

Diumenge, 23 de desembre de 2012

XXVIII Cursa del
Gall Dindi

CC GER

Sant Pere de Ribes

Diumenge, 30 de desembre de 2012

II Cursa del Gall Dindi

UC Vilanova

Vilanova i La Geltrú

Dissabte, 23 de febrer de 2013

I La Barcelona-Mataró
Parc de Ciclisme

Segur-Vial

Barcelona

Diumenge, 24 de febrer de 2013

IX Cursa Interclubs

EC Sant Andreu,
PC Poble Nou,
CC Provençalenc

Barcelona

ART 3. Tota la informació de la Challenge, així com les classificacions estaran disponibles al bloc
www.challengesocialsbarcelona.blogspot.com, a més de la informació que aparegui a la pàgina de la
Federació Catalana de Ciclisme www.ciclisme.cat.

ART 4. Tal i com descriu la normativa de curses socials de la FCC, podran participar tots els corredors més
grans de 15 anys amb la llicència de competició de l’any en curs en vigor. En el cas del cicloturistes, és
obligatori tenir la llicència en vigor i l’acreditació d’aptitud de revisió mèdica segons el protocol de la FCC (més
informació a l’apartat “Llicència” a la web www.ciclisme.cat)
ART 5. La inscripció a la IV Challenge serà automàtica al participar en una de les cinc curses.
ART 6. Les puntuacions per la classificació general es donaran a cada cursa segons la següent taula de
posicions de finalització de cadascuna de les curses:
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ART 7. Hi haurà una classificació general única, amb trofeu pels 3 primers classificats de la general, pel
primer classificat de la categoria cicloturista i per les 3 primeres de la categoria de fèmines. Els vencedors de
cadascuna de les categories tindran també un mallot commemoratiu.
També tindran un trofeu els primers de la general final en la categoria cadets (CAD-1 i CAD-2), junior (JUN-1 i
JUN-2), amateur (SUB21, SUB23 i ELITE), senior (SENIOR i MA-30), veterans 40 (VE-40), veterans 50 (VE50), veterans 60 (VE-60) i tàndems.
Tots els corredors que finalitzin totes les proves de la Challenge tindran dret a un obsequi per premiar la seva
regularitat.
El lliurament de premis es farà al finalitzar l’última cursa de la Challenge.
ART 8. En cas d’empat en la classificació general final, els criteris de desempat són els següents:
- nombre de curses de la Challenge finalitzades.
- millor classificació a una cursa de la Challenge.
- per categoria amb el següent ordre de preferència: F-CAD, CAD-1, CAD-2, F-JUN, CLTUR, VE-60, VE-50,
VE-40, MA-30, SENIOR, JUN-1, JUN-2, TANDEM, F-ELI, SUB21, SUB23, ELITE.
- ordre alfabètic de cognom.

