2º TROFEU VILA DE JUNEDA FÈMINES 2019
REGLAMENT PARTICULAR
1. Inscripcions
Es faran a través del web de la Federació Catalana de Ciclisme (ciclisme.cat) fins al dijous 09 de
maig de 2019 a les 23.59h.
2. Categories
Participació oberta a totes les categories de competició fèmines: cadet, junior, S23, Elit i Master.
La categoria Master s’integrarà a la categoria elit.
També podran competir les federades cicloturistes presentant revisió mèdica.
La prova serà puntuable per la Copa Catalana fèmines de la FCC, segons la normativa
establerta a tal efecte per la FCC. Les líders de la classificació general de cada categoria hauran
de participar necessàriament amb el maillot de Líder de la Copa Catalana.
3. Bicixips
Les ciclistes pertanyents a equips de club de la FCC participaran amb el seu Bicixip, mentre que
les ciclistes no pertanyents a clubs de la FCC hauran de recollir el bicixip i el dorsal provisional
abans de la cursa.
4. Recorregut i distància
Es tracta d’un circuit urbà de 1’16km / volta, amb sortida i arribada al C/ La Font (a l’alçada del
Bar La Font), amb un tram de pujada de llambordes i la resta d’asfalt urbà.
Les categories junior, elits i masters faran 40 voltes (46,5 kms en total)
La categoria cadet farà 20 voltes (23,2 kms), afegint-se a la cursa a la volta 20.
5. Primes
Es donaran una sèrie de primes econòmiques de quantia variable durant la prova i a criteri de
la organització, de la mateixa manera que es fa en la Copa Critèrium masculina de l’agost en
categoria masculina, i sense afectar al correcte desenvolupament de la competició.
6. Premis i trofeus
S’entregaran 15 trofeus (Copa Catalana):
• 1 trofeu a la guanyadora escratx de la cursa
• 3 trofeus al podi cadet, 3 trofeus al podi junior, 3 trofeus al podi S23 i 3 trofeus al podi Elit
(* per optar a podi cal que participin mínim 5 ciclistes / categoria)
• 1 trofeu a l’equip guanyador de la Classificació per equips cadet-junior
• 1 trofeu a l’equip guanyador de la Classificació per equips S23/elit
• S’entregaran els maillots de líder de Copa Catalana de cada categoria en finalitzar la cursa
S’entregaran els següents premis en metàl·lic a la categoria elit/S23:
•
•
•
•
•

1a classificada: 100€
2a classificada: 70€
3a classificada: 40€
4a classificada: 30€
5a classificada: 20€

Els premis i primes es cobraran al Bar La Font un cop acabada la cursa.

