REGLAMENT DEL CAMPIONAT SOCIAL DE CICLOTURISME
La Junta Directiva del Club Ciclista Sant Boi proposa i la Secció Cicloturista de Socis ratifica
els següents articles a respectar al Campionat Social Excursionista de Cicloturisme (pràctica no
competitiva del ciclisme de carretera en què només es regulen determinats aspectes de la
participació i el recorregut) del Club:
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Art. 1)

La Junta Directiva nomenarà uns/unes socis/sòcies responsables del control de la
puntuació de de les excursions oficials programades pel Club al llarg de cada
temporada entre els socis més antics o els qui s’ofereixin.

Art. 2)

Tots/Totes els/les socis/sòcies tenen els mateixos drets i deures. Seran
considerats cicloturistes tots/totes els/les que, ajustant-se a les presents normes,
assisteixin a les excursions amb bicicleta. A aquests efectes, també es
considerarà el/la soci/sòcia que, per torn, assistís a l’excursió amb cotxe
acompanyant.

Art. 3)

Tots/Totes els/les cicloturistes vetllaran pel manteniment de l’ordre i respecte a les
excursions, hauran de guardar bona conducta i respectar els colors del Club. La
seva falta serà considerada per la Junta Directiva i, segons la gravetat apreciada,
podrà ser sancionada fins a perdre la seva condició de soci/sòcia.

Art. 4)

Els/Les participants a les excursions venen obligats a respectar les normes de
circulació vigents, essent els/les únics/ques responsables en cas d’accident o
sancions per part de l’autoritat competent.

Art. 5)

Per motius de cobertura i seguretat, tots/totes els/les cicloturistes hauran d’estar
en possessió de la corresponent llicència federativa així com utilitzar casc
protector a les excursions.

Art. 6)

Les excursions podran ser de dos tipus: Llarg i Curt, de quilometratge diferent,
però de recorregut el més semblant possible.
Per tal que l’excursió sigui vàlida, hauran de participar un mínim de 3
associats/des qui decidiran, en aquest cas, el recorregut a realitzar.

Art. 7)

Els punts a obtenir a cada excursió seran 3: 1 punt per sortida amb el grup
cicloturista fins al primer reagrupament, 1 punt per l’assistència a l’esmorzar i 1
punt per la tornada amb el grup cicloturista per l’itinerari establert al calendari i
arribada en l’últim reagrupament. Per atorgar els km. del recorregut, cal fer tot
l’itinerari establert al Calendari.

Art. 8)

Als itineraris de les excursions s’establiran uns punts de reagrupament on es
concentraran tots/totes els/les excursionistes. La manca de respecte d’aquest
reagrupament serà sancionada amb 1 punt.

Art. 9)

Els/les cicloturistes hauran de conèixer el recorregut de l’excursió, així com els
reagrupaments a efectuar.

Art. 10)

Per optar al Campionat Social de Cicloturisme del Club, caldrà respectar els
següents punts:
1/ vestir de manera visible l’equipament i colors del Club Ciclista Sant Boi. En cas
de climatologia adversa (fred, pluja...), l’equipament del Club podrà quedar a
cobert.
2/ estar en possessió de la llicència expedida per la Federació Catalana de
Ciclisme dins del primer mes d’iniciar la seva activitat al Club.
3/ haver realitzat un mínim d’1/3 de les excursions totals programades pel Club
durant la temporada, i
4/ ser soci/sòcia al corrent de pagament de la quota anual dins del primer mes
d’iniciar la seva activitat al Club.
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Art. 11)

Les sortides es realitzaran des del Local 44 de Camps Blancs, Local Social del
Club, amb un marge de cortesia de 5 minuts de retard sobre l’hora assenyalada
per a la sortida de l’excursió. No obstant això, en funció del recorregut a realitzar
el grup cicloturista podrà establir altres punts de sortida de mutu acord.

Art. 12)

Tot/Tota soci/sòcia excursionista la residència de qui sigui fora de Sant Boi i
coincideixi l’itinerari de l’excursió amb el pas per la seva població, podrà unir-se o
separar-se de l’excursió, sense sanció del punt de sortida o arribada, sempre que
estigui dins del primer i/o darrer reagrupament.

Art. 13)

Les excursions es podran variar o suspendre:
a) quan causes de força major ho recomanin.
b) quan la proposta del nou recorregut aporti major seguretat al grup.
c) per inclemències climatològiques (pluja, neu, vent perillós, etc.), en el moment i
lloc de la sortida. En cas de pluja a l’hora de la sortida al punt establert,
l’excursió quedarà anul·lada en el supòsit que la pluja perduri 15 minuts abans
i 15 minuts després de l’hora fixada de sortida

Art. 14)

Els/Les cicloturistes hauran de tenir cura per tal que la seva bicicleta romangui en
les millors condicions tècniques i de neteja, portant recanvi de tubular o cambra i
manxa. Quan un/una soci/sòcia cicloturista, a causa d’alguna avaria o accident no
pogués seguir l’excursió, puntuarà igualment com si l’hagués realitzat. Tots/Totes
els/les cicloturistes tenen l’obligació moral i deure d’ajudar en cas d’accident o
avaria dels/les seus/seves companys/es.

Art. 15)

El Club organitzarà, si escau, unes excursions denominades familiars a les quals
es podrà assistir amb bicicleta o vehicle a motor. En aquest darrer cas no es
computaria el quilometratge.

Art. 16)

La Classificació General de cada grup s’actualitzarà setmanalment i serà
publicada a la pàgina web del Club, www.ccsantboi.com.

Art. 17)

Qualsevol reclamació haurà de ser presentada al Local Social del Club, Rda. Sant
Ramon, Local 44, o bé al correu electrònic info@ccsantboi.com, per escrit, en el
termini de 15 dies naturals a partir de la data a què es refereix, o a partir de la
publicació a la pàgina web del Club del fet que motiva l’al·legació. La resposta del
Club serà feta, per escrit, als/les afectats/des, en un termini no superior a 15 dies
o bé, en aquest termini després de realitzada la immediata primera reunió de
Junta Directiva.

Art. 18)

La Classificació General Final de la Temporada del Campionat Social de
Cicloturisme del Club s’establirà després de sumar tots els punts obtinguts
pels/les cicloturistes al llarg de la temporada, en 1 classificació única. En cas
d’empat a punts entre 2 o més socis/sòcies, tindrà preferència qui més km. hagi
recorregut. En cas de persistir l’empat, s’ordenaria pel/la soci/sòcia més antic/ga.

Art. 19)

Finalitzada la temporada de sortides assenyalades al Calendari d’Excursionisme,
es farà un lliurament de premis. Els premis a atorgar seran els següents: 1r.,
mallot personalitzat del Club, Trofeu i ram de flors, 2n., Trofeu, 3r., Trofeu.

Art. 20)

Es premiarà, d’existir, el/la soci/sòcia acompanyant que amb més assiduïtat
assisteixi a les excursions.
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Sant Boi de Llobregat, febrer de 2.022.

