REGLAMENT DEL
CAMPIONAT
D’EXCURSIONISME
1. L’Sport Ciclista Català organitza el campionat d’excursionisme 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. Per a participar en els campionats que organitza l'SPORT CICLISTA CATALÀ, serà obligatori
tenir una assegurança que inclogui la Responsabilitat Civil o la llicència emesa per la Federació
Catalana de Ciclisme. Ni el club ni la seva junta directiva o els socis que en formen part seran
responsables dels danys que pateixi o pugui ocasionar qualsevol persona que no estigui
coberta per aquesta assegurança. Les excursions s’anunciaran prèviament al Butlletí, així com
els llocs de les sortides i l’horari.
3. Hi haurà una classificació diferent per als qui no surtin en bicicleta, i aquesta classificació
també pot tenir un premi anual si la junta directiva ho considera oportú. Per a la classificació
dels excursionistes, a la secretaria i a la pàgina web hi haurà un quadre amb la classificació de
les excursions, emès pel capità d’excursions, que és el responsable d’aquesta tasca.
4. S’estableix com a oficial el títol de campió d’excursionisme per al primer de la classificació, i
estarà dotat d’una recompensa anual que consisteix en un trofeu commemoratiu. Els altres
assistents podran ser recompensats tal i com millor ho consideri la junta directiva.
5. Serà campió d’excursions el soci que al final de l’any tingui major nombre de punts,
obtinguts des del primer diumenge de febrer a l’últim diumenge de novembre de cada any. En
cas d’empat a punts entre dos o més socis, tindrà preferència el que més km. hagi recorregut.
Si encara persistís l’empat, el campió seria el soci amb més antiguitat al club.
6. Els punts a obtenir en cada excursió seran tres, repartits de la següent manera. Un punt per
estar a la sortida, un punt per arribar a l’esmorzar al lloc indicat al butlletí, i un punt per iniciar
la sortida del lloc de l'esmorzar amb el grup (es recomana tornar tots junts).
7. Els socis que per representar al club oficialment, ja sigui per participar en una cursa, en una
marxa cicloturista o en alguna altra activitat, estiguin impossibilitats d’assistir a alguna de les
excursions, puntuaran igualment, sempre que ho hagin notificat amb anterioritat al capità
d’excursions i tindran els Km de la sortida indicada al butlletí, encara que la sortida oficial no es
dugui a terme.

8. Tot aquell soci que hagi pres la sortida amb la resta de companys i a causa d’una avaria o
accident no pugui acabar l’excursió, obtindrà els punts i els km. com si l’hagués acabat.
9. El capità d'excursionisme tindrà la màxima autoritat durant la sortida i podrà modificar el
recorregut de l'excursió si ho considera oportú. També podrà decidir si una excursió es suspèn
quan hagi una força major. Si el capità o sotscapità no poguessin assistir a alguna de les
excursions, la delegació de capità serà donada al soci més antic entre els assistents.
10. Només es puntuarà en aquelles excursions que a la sortida hi hagi més d'un soci, amb
l'excepció d'aquelles excursions on per altra banda, altres socis puntuïn per l'assistència a
marxes en representació del club. En cas que un cop al lloc de sortida es decideixi suspendre
l'excursió, cada assistent tindrà un punt. Si es decideix fer l'excursió però no s'arriba al lloc de
l'esmorzar, es donaran dos punts als assistents (un de sortida i un d'arribada) sempre que
hagin sortit fora dels límits de la població d'origen (Barcelona).
El grup Boomerang per puntuar haurà de ser més d'un i estar a la sortida a l'hora indicada.
Tindrà un punt per estar a la sortida i un altre per l’esmorzar. Si algú coincideix amb ells en
part del recorregut tindrà també un punt. Es contaran els Km de la sortida oficial d'aquell dia.
11. El comportament dels socis a les excursions haurà d’estar en relació amb la conducta
moral, serietat i importància del bon nom de la nostra entitat. El capità en tot moment vetllarà
perquè això s’acompleixi i informarà a la Junta directiva sobre qualsevol incompliment.
Aquesta pot sancionar com cregui oportú als socis que incompleixin aquestes normes de
comportament.
12. Quan un grup de socis facin una sortida diferent de l’oficial tindran els punts sempre i
quan: Siguin més d'un, surtin del lloc habitual de sortida, ho anunciïn a la resta de companys
pels canals habituals i arribin a l'esmorzar juntament amb els altres.
Barcelona, febrer 2018

