REGLAMENT DEL
CAMPIONAT DE
MUNTANYA

1.- L’Sport Ciclista Català organitza el campionat de regularitat de muntanya sota la direcció
del capità d’excursions i el control directe de la Junta directiva, d’acord amb la disciplina que
s’estableix als articles del present reglament.
2.- El campionat de regularitat de muntanya es disputarà el tercer diumenge de cada mes,
durant el període de febrer a novembre, amb un total de deu proves.
3.- Tant les dates com les muntanyes puntuables s’anunciaran prèviament al Butlletí, amb les
lletres R.M.
4.- Tots els participants d’aquest campionat formaran part de la mateixa classificació, no
havent divisió de grups per edat.
5.- El sistema de puntuació serà el següent: el 1r classificat obtindrà tants punts com
participants hi hagi aquell dia. El segon un punt menys, el tercer dos punts menys i així
successivament, fins l'últim que tindrà un punt.
6.- Ja que aquest és un campionat de regularitat, el ciclista que no assisteixi a alguna de les
proves no obtindrà cap punt.
7.- Si alguna prova fos suspesa per qualsevol causa, tots els ciclistes que hagin sortit aquell dia
obtindran un punt. En cas que no s'hagi fet la sortida no es sumarà cap punt.
8.- El guanyador del campionat serà el ciclista que més punts hagi obtingut al llarg de les deu
proves i rebrà un premi.
9.- La resta de participants, per ordre de classificació, podran ser recompensats segons el
criteri de la Junta directiva
10.- En cas d’empat a punts entre dos o més participants, el guanyador serà el que hagi
participat a menys proves. Si segueixen empatats, el que més bones classificacions hagi
obtingut (total de primers llocs, de segons, etc.), i si encara així continués l’empat, el millor
classificat al final de l’any al campionat de cicloturisme.

11.- Tots el participants, a cada prova, hauran d’esperar-se al començament del port i no sortir
fins que ho indiqui el capità, per tal que tothom surti alhora. Qui surti abans de la indicació
serà desqualificat i només puntuarà amb un punt però es comptarà la seva presència al
calcular els punts de la resta de participants.
12.- El lloc d'arribada de la prova serà indicat pel capità d'excursionisme abans de començar.

Barcelona, gener 2017

