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1.- DISPOSICIONS GENERALS
La Super Cup Youth és un calendari d'àmbit català de proves de promoció destinat 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.
S'establirà una classificació general per la categoria infantil (M/F) amb les puntuacions de la taula 1 del
rànquing individual.
En l’ultima prova hi haurà un premi per a tots els que hagin participat, i que estiguin presents a la
darrera prova.
Els participants han de disposar llicència federativa FCC o RFEC.

2.- CATEGORIES, TEMPS DE CURSA I DISTANCIA DE CURSA
Les categories es determinen pels anys de naixement i el temps de cursa s’estableix segons:
2.1.- Categories:
5 categories
PROMOCIÓ

Pre-Bejamins
2016-2017
(Promesa) M/F
Benjamins (Promesa) 2014-2015
M/F
Principiants M/F
2012-2013
Alevins M/F
2010-2011
Infantil M/F
2008-2009
***Compliment de l’edat en l’any natural de la prova.

5a6
7a8
9 a 10
11 a 12
13 a 14

2.2.- Temps de cursa:
Els temps que realitzaran segons les categories són:

Pre-benjamí - (8min carrera)
Benjamí - (10min carrera)
Principiant - (20min carrera)
Aleví - (25min carrera)
Infantil - (30min carrera)
2.3.- Distancia:
Edat
5a6
7a8
9 a 10
11 a 12
13 a 14

Categoria
Pre-benjamí
Benjamí
Principiant
Aleví 1r y 2n any
Infantil 1r y 2n any

Número de voltes
2 voltes - circuit curt
3 voltes - circuit curt
2 voltes - circuit llarg
3 voltes - circuit llarg
4 voltes - circuit llarg

Hora de inici
de 16.01h a 16.09h
de 16.00h a 16.10h
de 16.15h a 16.35h
de 16.40h a 17.05h
de 17.10h a 17.40h

Els circuits tindran una distancia entre 1,5 i 2,5km depenent de la dificultad del track. Cada categoria
té uns temps / voltes determinades segons reglament. Hi haurà un total de 5 sortides, una per a cada
categoria (sense separar M/F)

3.- DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA
La graella de sortida, a la primera cursa de l'any, es farà en base a les classificacions generals de l’any
anterior, sempre que el corredor o corredora conservi la categoria i existeixi classificació en aquesta
categoria. En cas de no complir aquest criteri, es farà segons ordre d’inscripció per tots o per la resta
d’aquests i aquestes ciclistes.
Les graelles de sortida a les curses següents es faran amb aquests criteris:
-

-

En categoria Infantil es farà tenint en compte la Classificació Super Cup Youth Scracth (sense
distinció de sexes) després de la darrera prova disputada, i els ciclistes no classificats per ordre
d’inscripció.
A la resta de categories es farà en base a una puntuació pels llocs assolits (sense distinció de
sexes) per cada corredor/a a cada cursa de la Super Cup Youth. Aquesta puntuació que no
serà pública servirà únicament per preparar les graelles de sortida per a la propera prova de la
Super Cup Youth.

El corredor o corredora que tingui menys punts sortirà davant. Exemple: 1er 1 punt, 2on 2 punts,
3er 3 punts i així successivament fins al darrer o darrera classificada.
La llista de sortida es penjarà al plafó informatiu de la prova esportiva.
Una vegada el ciclista estigui posicionat a la graella de sortida no podrà variar la seva posició, si ho fa
serà sancionat amb 30 segons.
La cursa es donarà per finalitzada quan arribi el primer ciclista, o quan els àrbitres ho indiquin. Ningú
podrà ajudar als ciclistes dins del circuit durant la cursa, a excepció d’avaria mecànica. Les avaries
mecàniques hauran de ser reparades al tècnica habilitada dins del circuit.
No es permet el canvi de bicicleta
El temps màxim de participació per categoria serà l’establert en apartat anterior.

En cas de reclamació, el procediment a seguir serà:
Totes les reclamacions oficials sobre irregularitats en el transcurs de la prova i sobre la classificació
s'hauran de dirigir als Àrbitres dins els 15' següents al moment d’arribar l’últim ciclista. En cas de no
resoldre’s en aquest moment, passarà al Comitè de Competició.
Les reclamacions tècniques les hauran d'efectuar els tècnics de les Escoles i/o responsables dels
Equips de competició. El jurat tècnic podrà demanar la llicència federativa per atendre les
reclamacions. No s’atendran reclamacions directament de familiars o altres implicats.
4.- CLASSIFICACIONS
4.1.- Individuals
Es lliuraran trofeus als tres primers classificats de la categoria Infantil, Aleví i Principiant. En les
categories de pre-benjamins i benjamins tots els nens i nenes tindran un reconeixement per a la seva
participació i esforç.
5.- PUNTUACIÓ
Per obtenir la classificació general final en la categoria Infantil (M/F) es sumaran els punts obtinguts a
totes les proves puntuables. En cas d'empat a punts, es resoldrà a favor del ciclista que hagi obtingut
el millor resultat a l’última cursa.
El Sistema de Puntuació s’establirà per cada categoria i seguirà per cada categoria la puntuació de la
taula 1. Fins a on hi ha tall?

POSICIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TAULA 1. Tipus de competicions i puntuació
Super Cup Youth
200
175
155
140
128
120
112
104
96
88
80
76
72
68
64

Les categories de Pre-benjamins a Alevins no tindran Classificació General.
6.- CONDUCTA I SANCIONS
S’ aplicaran les penalitzacions en cas d’incompliment del Codi ètic-tècnic del participant següent:

Els participants en les activitats de Ciclisme escolar es comprometen a mantenir una esportiva
responsable i respectuosa envers la resta de participants, tècnics, equip arbitral i persones de l'entorn.
Qualsevol infracció del codi ètic-tècnic de BTT estarà penalitzada. El comitè d’àrbitres de la FCC
designat a la cursa serà l’encarregat de valorar la gravetat de les infraccions.
A més de les infraccions a sota descrites, a la web de la FCC trobareu el Codi ètic / tècnic que serà
vigent per totes les competicions de la Federació Catalana de Ciclisme. S’aplicarà el codi quan certes
conductes danyin la integritat i reputació del ciclisme, i en particular a comportaments il·legals. El codi
es centra en la conducta general del ciclisme. Per evitar dubtes, l’aplicació del codi es recolza en els
Reglaments i Normatives de Ciclisme de la UCI i de la Carta Europea de l’Esport. Queden exclosos
d'aquest codi ètic, tota actuació o acció especifica dins la competició, ja regulada en la normativa
tècnica de cada disciplina del ciclisme.
Els pares o familiars que rebin una sanció per incompliment de les normes, s’aplicarà la sanció al
ciclista implicat
S’aplicarà la taula de sancions:
Taula d’infraccions:
TIPUS D'INFRACCIÓ:
GRAVETAT
Rebre ajuts externs en forma de bidons, gels, etc... en
plena cursa. L'ús de bidó haurà de ser autoritzat pelsLLEU
àrbitres
No està permès mullar als ciclistes durant la prova
LLEU
Deixar la cursa sense previ avís a l'organització o al
comitè arbitral. Calparar a línia de meta i avisar a l’àrbitre LLEU
de l'abandonament.
Acompanyar a un ciclista fora dels límits del circuit en
LLEU
bicicleta i sense
casc (pares, tutors o acompanyants)
Arrancar en la sortida sense tenir un peu a terra, o
LLEU
agafat a algunobstacle (tanca, etc...)
Aixecar les mans del manillar a l’entrar a meta, sigui
la posició quina sigui
LLEU
Rebre assistència mecànica en plena cursa fora dels
LLEU
llocs assignats per l'organització
Llençar embolcalls, papers o plàstics a terra, dintre i fora
del circuit
GREU
Fer avançaments en llocs d'alta dificultat tècnica que
posin en seriósperill la integritat física dels dos ciclistes GREU
Tancar un ciclista per evitar un avançament i/o envair la
seva trajectòria
GREU
Córrer a peu o en bici dins del circuit acompanyant al
ciclista un cop la cursa ha començat (pares, tutors o GREU
acompanyants)
Empènyer al ciclista en cursa reiteradament o en
moments puntuals
GREU
Retallar el circuit per guanyar temps sortint clarament
GREU
de la trajectòria,sentit i encintat (si n'hi ha)
Moure’s de la posició assignada en la graella de sortida
GREU
abans del xiuletde l’àrbitre

SANCIÓ
Advertència
Advertència
Advertència

Advertència
Advertència
Advertència

Advertència
Penalització
90”
Penalització
90”
Penalització
90”
Penalització
90”

30303030-

Penalització 3090”
Penalització 3090”
Penalització 3090”

Entrenar en el circuit un cop s'ha iniciat una altre cursa
GREU
de diferentcategoria
Prendre gel amb cafeïna abans de la sortida, o cap altre GREU
beguda energètica amb alts continguts de cafeïna,
taurina, guaranà, etc...
No apartar-se o fer aturar la marxa sobre la bici d’un GREU
ciclista que demana pas, quan l’altre ciclista circula a peu
Envair el circuit en plena cursa per tal d'obstaculitzar MOLT
deliberadament a un ciclista (pares, tutors o GREU
acompanyants)
Etzibar un cop de colze, puntada de peu o cop de puny MOLT
a un company de cursa durant la cursa
GREU
Increpar física o verbalment a un altre ciclista o cap altre MOLT
persona durant la cursa o fora d'ella (tb pares, tutors iGREU
acompanyants)

Penalització 3090”
Penalització 3090”
Penalització 3090”
Desqualificació
cursa
Desqualificació
cursa
Desqualificació
cursa

La reiteració en conductes de sanció, suposarà la desqualificació completa i permanent del
ciclistes en el campionat d’aquell any.
Cometre conductes i infraccions anormals per part de pares, tutors o responsables d’equip
en benefici o relacionades amb algun ciclista/s, seran sancionades sobre el ciclista/s amb
qui vagin vinculades.

