REGLAMENT CONSTÀNCIA STRAVA SCC
El Trofeu Constància Strava SCC s’afegeix als Campionats d’Excursionisme, Campionat de
Regularitat de Muntanya (Campionat Social) i Campionat de Vehicles. S’ha posat en marxa
degut a la situació de Pandèmia en la qual no es podien fer excursions conjuntes, estava
restringida la mobilitat i sota el dubte de poder‐se disputar els altres Campionats.
Està basat en que tothom, qui més qui menys, porta telèfon mòbil i l’aplicació que controla els
Km (Stava) és gratuïta. Així mateix hem volgut ampliar l’abast temporal d’aquest campionat
respecte els altres perquè es pot fer individualment i valorem la “constància” en les
excursions: que es surti cada setmana.
Es donarà un punt al ciclista que cada setmana faci més Km i, el que més punts tingui a final
d'any, serà el guanyador. La puntuació començarà a contar des de la primera setmana
complerta de l'any i acabarà en la última setmana complerta de l'any. Les setmanes son de
dilluns a diumenge (inclosos)
Els Km venen reflectits en l’aplicació Strava (la consultarem cada setmana – a l’apartat on
surten els Km de la setmana anterior, així seran definitius i donarem temps a que tothom els
pugi) i seran els que surtin allí, independentment si es fan altres Km per altres bandes que no
estan contats.
En cas d'empat en els Km de la setmana es tindran en compte les altres classificacions que
proporciona Strava (Desnivell i Recorregut més llarg, en aquest ordre) per desfer l'empat. En
cas que persisteixi l'empat el punt se l'emportarà el millor classificat aquella setmana en el
Campionat d'Excursionisme o el soci més veterà si no s'ha iniciat aquest campionat.
En cas d'empat en la classificació final, guanyarà el millor classificat d'aquell any en el
campionat d'excursionisme o el soci més veterà en cas que no s'hagués celebrat aquest.
Per participar calen 3 condicions:




Ser soci del club
Estar apuntat al club Strava SCC (https://www.strava.com/clubs/sportciclistacatala)
Fer els Km en bicicleta (és igual si és de carretera, BTT, Gravel, elèctrica...)

Es donarà un trofeu al ciclista que obtingui més punts (la Junta Directiva pot decidir
discrecionalment donar altres trofeus als millors classificats o a diferents categories ‐edat,
gènere, modalitat, etc.‐)
En cas que es detecti algun participant que faci trampes se li anul∙larà la classificació de les
setmanes en les que ha comès irregularitats.
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