REGLAMENT XALLENGER BTT
Terres de l’Ebre 2019
1.- Preu únic per totes les proves de 20€ els federats i 24€ no federats, cada prova podrà incrementar
el preu per inscripcions d’última setmana, i el mateix dia de la prova el preu serà de 25€ federats i 29€
no federats.
* El preu inclou una assegurança de retorn del 100% de la inscripció sempre que es
notifiqui abans de 7 dies de la cursa
* Es podrà fer un canvi de nom de la inscripció gratuït, sempre que es notifiqui abans de
3 dies de la cursa en qüestió.
Adreça de comunicacions: info@xallengerbtt.net
1.1.- Hi ha un abonament per les 6 proves puntuables de 95€ pels federats i 110€ els no federats,
accessible des de la web del circuit.
2.- Per la classificació final, puntuen les 5 millors puntuacions de cada corredor. Cal fer un mínim
de 3 curses per puntuar.
2.1- Els participants tant de categoria masculina com femenina rebran:
1150 el primer // 1030 el segon // 930 el tercer // 850 el quart // 790 el cinquè
750 el sisè // 730 el setè // 710 el vuitè // 700 el novè // 690 el desè // 685 el onzè i restant de 5
en 5 fins a la puntuació mínima de 35 punts els restants.


L’última prova de la Xallenger (enguany Bandolers –La Ràpita) rebrà una bonificació
del 20%:
1380 el primer // 1236 el segon // 1116 el tercer // 1020 el quart // 948 el cinquè
900 el sisè // 876 el setè // 852 el vuitè // 840 el novè // 828 el desè // 822 el onzè i restant de 5
en 5 fins a la puntuació mínima de 35 punts els restants.


Els participants que facin totes les 6 proves puntuables rebran 150 punts extra a la seva
classificació general i per categories

2.2- Els abandonaments en cursa es puntuaran en 25 punts tant a la classificació general com a la
classificació per categories i caldrà que el corredor informe al punt de cronometratge del fet.
2.3.- Els participants de les modalitats, marxes curtes tindran la seva classificació separada amb les
mateixes normes que la classificació general.
2.4.- Per equips es puntuarà de la següent forma:
* Per participació: 1 punt per corredor de cada equip, amb l’excepció dels equips organitzadors
que rebran, a la seva prova, la mitja de la resta de participacions del circuit.
* Per puntuació: Puntuaran únicament els 5 primers classificats de cada equip amb la seva
puntuació individual.
2.5.- Els participants amb EBikes (Bicis elèctriques) tindran una classificació separada amb els seus
trofeus a la cloenda, cada prova determinarà el recorregut puntuable per aquesta modalitat.

3.- S’establirà una classificació per cada cursa i cadascuna determinarà si entrega o no trofeus per
categories.
4.- Les categories i classificacions, apart de les absolutes seran:
Categoria

Edat any complert al 2019

Sub18
Sub23
SEN
M30
M40
M50
M60

16 --- 17
18 --- 22
23 --- 29
30 --- 39
40 --- 49
50 --- 59
60 --- en endavant

5.- Només es podran fer reclamacions de classificacions i dades abans de la següent prova.
6.- Al final de la temporada es farà una entrega de trofeus lloc per determinar, als participants amb 6 i
5 proves, als guanyadors absoluts i per categories.
7.- Les inscripcions hauran de ser tramitades per la pàgina web de cada cursa.
8.- Les classificacions es publicaran a la pàgina web de cada cursa i a la web del circuit
www.xallengerbtt.net

