Reglament Challenge de Primavera 2014
Article 1. Organització Challenge de Primavera.
Els clubs UC Blahi, AC Ses Salines, CC Felanitx , PC Manacor i CC
Montuiri organitzen amb l’autorització de la Federació de Ciclisme de les
Illes Balears (FCIB), la III CHALLENGE DE PRIMAVERA a celebrar els dies 7,
8, 21, 22 i 29 de març de 2015.
Article 2. Participació.
Les curses que formen la Challenge llarga, son proves per corredors
de primera i segona categoria. Tots els corredors sense llicència balear
menors de 50 anys participaran a aquesta cursa.
Les curses que formen part de la Challenge curta son proves per
corredors de tercera categoria. Tots els corredors sense llicència balear de
50 anys o més participaran a aquesta cursa.
Els ciclistes, directors esportius i personal auxiliar, tenen l’obligació
de conèixer el present reglament i es comprometen a respectar-lo
íntegrament.
Article 3. Inscripció.
La participació està limitada a un màxim de 200 ciclistes per cursa.
El preu d’inscripció es fixa en 45€ si es fa la preinscripció a través de la
web www.balearbike.com i el pagament anticipat. En cas de que un
participant vulgui fer la inscripció a les 5 proves el primer dia de la
Challenge en preu serà de 55€. En el cas d’inscripció a una prova individual
el preu serà de 12€ per prova i quedarà supeditada a l’existència de places
lliures. Aquests preus inclouen la taxa arbitral.
La preinscripció queda limitada als participants amb llicència de la
RFEC. Les llicències estrangeres pagaran 15€ per prova i inclourà
l’inscripció i l’assegurança del dia segons figura a la normativa de la FCIB.
Aquests preus inclouen la taxa arbitral.
Article 4. Inscripció a la prova contrarrellotge.
La primera etapa consistirà en una prova contrarrellotge.

Article 5. Classificacions.
S’estableix una classificació general que serà la suma dels temps de
les cinc curses. A més, hi haurà les classificacions secundaries següents:
Metes Volants, Muntanya i Regularitat.

Article 6. Zona de seguretat.
S’estableix una zona de seguretat de 3 km a les etapes que no siguin
de tipus contrarrellotge ni tenguin com a final un premi de muntanya.
Aquesta estarà identificada amb un cartell.
Article 7. Puntuacions.
Metes Volants: A cada MV 3,2 i 1 punt.
Muntanya:
A cada premi de muntanya de primera categoria 10,
7,5,4,3,2,i 1 punt.
A cada premi de muntanya de segona categoria 5,3,2 i 1 punt.
A cada premi de muntanya de tercera categoria 3,2 i 1 punt.
A cada premi de muntanya de cuarta categoria 1 punt.
Regularitat: A cada etapa 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i
1 punt.
El rutómetre particular de cada prova dessignarà els llocs on es
disputaràn aquests premis i la seva categoria si escau.
Article 8. Desempats.
En cas d’empat a temps a la classificació general es miraran les
dècimes de la prova contrarellotge i en cas de persistir l’empat es sumaran
les posicions de cada etapa i si encara així continua l’empat decidirà la
posició a la darrera etapa.
En cas d’empats a les classificacions secundaries decidirà l’empat el
major nombre de primers llocs, de segons llocs, de tercers llocs, i així
successivament (a la classificació de la muntanya, en primer lloc, es tindrà
en compte la categoria dels ports de muntanya). En cas de persistir
l’empat decidiria la classificació general.
Article 9. Premis.
Els 3 primers classificats de cada prova tindran un trofeu. La primera
fémina un ram de flors.
Els premis en metàl·lic de cada prova de la Challenge són: 110€,
85€, 60€, 40€, 35€, 30€, 25€, 20€ als 8 primers. Del 9 al 15, 10€. Total
475€ per etapa.
Els premis en metàl·lic de la general de la Challenge són: 200€,
120€, 90€, 60€, 40€, 30€, 20€, 20€, 10€ i 10€ als 10 primers de la general.
Total 600€ a la general.

Article 10. Reclamacions.
Totes les reclamacions sobre irregularitats durant el transcurs de la
prova i sobre la classificació, s’hauran de dirigir al Jurat Tècnic.
Article 11. Actes protocol·laris.
Els guanyadors de les diferents classificacions hauran de fer acte de
presència al podi per complir amb els actes protocol·laris i vestits amb la
roba del seu club, excepte causa degudament justificada. En cas contrari
perdran el dret al premi en metàl·lic i els punts de les diferents
classificacions.
Article 12. Ús dels maillots de líder.
Els líders de les diferents classificacions hauran de complir amb els
actes protocolaris i dur el maillot acreditatiu durant la disputa de l’etapa.
Article 13. Responsabilitat de l’organització.
La organització no es fa responsable dels accidents que puguin ser
causa o víctima dels ciclistes i seguidors de la carrera.
Article 14. Casos no prevists.
Tots els casos no prevists en el present reglament es resoldran pels
Reglaments Generals i Tècnics de la Federació de Ciclisme de les Illes
Balears.

