REGLAMENT DELS CAMPIONATS OPEN DE BIKETRIAL 2019
Inscripcions: Totes les proves seran "OPEN". La inscripció anticipada estarà oberta fins a 4 dies abans de cada prova
mitjançant un formulari a la web www.biketrial.cat; que es pagarà per ingrés bancari; i la inscripció el mateix dia de la
cursa tindrà un increment de preu i es pagarà en efectiu:
*No es faran devolucions dels imports de les
PREU INSCRIPCIÓ ANTICIPADA* PREU INSCRIPCIÓ EL MATEIX DIA* inscripcions anticipades o del mateix dia un cop
abonades.
Open: 20€

Open: 25€

Open 2ns Germans/Pares: 10€

Open 2ns Germans/Pares: 20€

Push BikeTrial: 8€

Push BikeTrial: 10€

La preinscripció només té validesa si s'abona la
quantitat corresponent abans del termini
establert. En cas de no abonar-se o passat el
termini, la preinscripció quedarà anul·lada, i
s'haurà de pagar l'import d'inscripció del mateix
dia si es vol participar.

Retard en la inscripció: L'hora de sortida és la mateixa per tothom de la categoria, independentment que el pilot arribi
més tard.
Retirada de pilots: És obligatori comunicar-ho a la taula de sortida, excepte per causes molt justificades, retornant la
targeta i el dorsal. En cas d'incompliment, el pilot quedarà desqualificat per la següent prova a la que es presenti o bé
se li sancionarà amb 100 euros.
Llicència Anual: És imprescindible disposar de la llicència Open, de Lleure i Escolar o la de llicència de Competició de
BikeTrial de l'any en curs per poder puntuar en el Campionat. Qui hagi expedit la llicència anual menys de 4 dies abans
de la cursa, no serà vàlida. Qui no la tingui prèviament tramitada, podrà sol·licitar-la a peu de cursa, però en tenir
carència de quatre dies laborals, haurà addicionalment de pagar la llicència d'un dia per poder participar a la prova.
Llicència d'1 dia: Podrà participar en la prova amb tots els drets excepte per a la classificació final del campionat.
Per puntuar en la classificació final del campionat haurà de tramitar la llicència anual abans de finalitzar el
campionat. Només té vigència durant el mateix dia en què es sol·licita.
Preu de llicència de dia: 10€. Preu de llicència de dia Push-BikeTrial: 5€.
Dorsal d'1 dia: Tots els participants han de portar dorsal. Hi ha dorsals a disposició per qui participi amb llicència
d'1 dia o s'hagi oblidat el dorsal per aquella prova. Cal abonar l'import de 5€ en el moment que s'entrega el
dorsal i es retornen quan es torni el dorsal en bon estat a la organització.
Targetes de penalització: El pilot és l'únic responsable de la seva targeta, per la qual cosa no es lliurarà al control
fins a iniciar la zona. En el cas dels pilots menors d'edat, podran rebre l'ajuda dels pares o una persona adulta per
l'entrega de la targeta.
Equipament del pilot: Art.31 del vigent en el Reglament Tècnic Internacional de la BIU.
Classificació del Campionat: Puntuaran tots els resultats de cada participant. En cas d'empat es consultarà el
Art.29 del Reglament Tècnic Internacional vigent. Els participants amb llicència d'un dia puntuaran
provisionalment però necessitaran la llicència anual per puntuar a la final.
Nº de zones: La competició ha de tenir en total un mínim de 10 zones (ex. 5 zones 2 voltes). El temps per zona
serà de 2 minuts. Els participants de Push BikeTrial han de tenir un mínim de 6 zones (ex. 3 zones 2 voltes)
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Categories i Nivell de zones:

CATEGORIA

COLOR

Push BikeTrial

ANY NAIXEMENT

SORTIDA

PREMIS

circuit Push Bike 2013 i posteriors

12.00h

13.30h*

Open negre -7

negre

2011 i posteriors

9.30h

13.30h*

Open negre +7

negre

2010 i anteriors

9.30h

13.30h*

Open blanc -10

blanc

2008 i posteriors

9.30h

13.30h*

Open blanc +10 blanc

2007 i anteriors

9.30h

13.30h*

Open verd

verd

OPEN

9.00h

13.30h*

Open Veterans

verd / blau**

1988 i anteriors

9.00h

13.30h*

Open blau

blau

OPEN

9.00h

13.30h*

Open vermell

vermell

OPEN

9.00h

13.30h*

*L’horari d’entega de premis es pot veure
lleugerament modificat.
L'horari de sortida pot variar segons la
prova.

**Open Veterans: Poden participar-hi els pilots nascuts l'any 1988 o anteriors. El nivell pot variar segons
l'organitzador.
Temps de cursa: El temps de cursa es definirà segons el nombre d'inscrits amb un mínim de 3 hores. Temps de
cursa de Push BikeTrial: mínim de 30 minuts.
Punts de cada prova per a la Classificació general: 1r 25, 2n 20, 3r 16, 4t 13, 5è 11, 6è 10, 7è 9, 8è 8, 9è 7, 10è 6,
11è 5, 12è 4, 13è 3, 14è 2, 15è 1, 16è 0.25, 17è 0.20, 18è 0.16, 19è 0.13, 20è 0.11, 21è 0.1, 22è 0.09, 23è 0.08,
24è 0.07, 25è 0.06, 26è 0.05, 27è 0.04, 28è 0.03, 29è 0.02, 30è 0.01, 31 0.0025...
Desempat de la prova: En cas d'empat es consultarà l'Art. 29 del Reglament Tècnic Internacional de la B.I.U.
vigent.
Reglament Tècnic: S'aplicarà el Reglament Tècnic Internacional vigent.
Actualitzat: 28.02.2018
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