57è TROFEU VILA DE JUNEDA
REGLAMENT PARTICULAR
1. Inscripcions
Es faran a través del web de la Federació Catalana de Ciclisme (ciclisme.cat) fins al divendres
27 d’agost de 2021 a les 23.59h.
Estaran limitades a 80 inscrits segons normativa de curses en circuits de Copa Critèrium
2. Categories
Participació oberta a les categories de competició S23 i Elit masculina. La categoria Master
s’integrarà a les altres categories pel desenvolupament de la cursa, però tindrà premi pel
primer M30.
La prova serà puntuable per la Copa Critèrium de la FCC, segons la normativa establerta a tal
efecte per la FCC. El líder de la classificació general haurà de participar amb el maillot de Líder.
3. Recorregut i distància
Es tracta d’un circuit urbà de 1’45km / 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.
Totes les categories faran 40 voltes (58 kms en total)
4. Primes
Les primes amb dotació econòmica s’otorgaran a criteri dels organitzadors i d’acord amb els
jutges en el transcurs de la prova.
5. Premis i trofeus
S’entregaran 7 trofeus:
•
•
•
•
•
•

Als 3 primers classificats scratch de la cursa
1 trofeu al millor S23
1 trofeu a l’equip guanyador de la Classificació per equips S23/elit
1 trofeu al millor M30
1 trofeu al millor M40
S’entregara el maillot de líder de Copa Critèrium en finalitzar la cursa

S’entregaran els següents premis en metàl·lic:
•
•
•
•
•

Categoria elit/S23
1r classificat: 100€
2n classificat: 70€
3r classificat: 40€
4t classificat: 30€
5e classificat: 20€

Categoria S23
• 1r classificat: 40€
• 2n classificat: 35€
• 3r classificat: 20€
• 4t classificat: 15€
• 5e classificat: 10€
Els premis i primes es cobraran al Bar La Font un cop acabada la cursa.

6. Normativa Covid
S'aplicarà el protocol Covid de la FCC, Serà necessària la presa de temperatura a tots els
ciclistes per poder acreditar llicència i participar a l'esdeveniment. La mascareta serà
obligatòria en tot moment (també per accedir a la sortida) excepte quan s'estigui competint.

