
REGLAMENT VII MEMORIAL JOSEP NICOLAU

Art.1. El Club Ciclista Lloret de Vistalegre organitza el VII Memorial Josep Nicolau de ciclisme el
diumenge dia 11 d’abril de 2015 a Lloret de Vistalegre sota l’autorització de la Federació Balear de
Ciclisme.

Art.2. El VII Memorial Josep Nicolau està format per dues carreres en ruta. La primera per als
corredors de la 3r categoria. Aquesta es realitzarà sobre un recorregut de 31 quilòmetres (2 voltes),
amb un desnivell acumulat de 235 metres aproximadament. La sortida serà a les 15:00 hores. La
segona carrera és per a les categories de 1r i 2n. Aquesta es realitzarà en un recorregut de 98
quilòmetres (6 voltes) amb un desnivell acumulat de 750 metres aproximadament. La sortida és a
les 16:15 hores. Les dues carreres comptaran amb una classificació de metes volants i premis
muntanya.

Art.3. Els ciclistes participants, directors esportius i auxiliars tenen l’obligació de conèixer i
respectar aquest reglament i el de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.

Art.4. El preu de l’inscripció és de 12 euros per a Promoció, SUB-23, Èlit, Màster 30, Màster 40,
Màster 50 i Màster 60 i de 6 euros per a les categories Júnior i Fèmines. La quota inclou la
participació en el VII Memorial Josep Nicolau i l’euro de la tarifa arbitral. Dita inscripció es
realitzarà el mateix dia de la carrera 11 d’abril a partir de les 14:15 hores a un recinte habilitat al
Bar Es Pou.

Art.5. El VII Memorial Josep Nicolau repertirà diferents trofeus. Seran pels tres primers classificats
de cada cursa i el primer de cada categoria.

CARRERA 3R CATEGORIA

1r classificat trofeu

2n classificat trofeu

3r classificat trofeu

1r Fèmina Trofeu

1r Júnior Fèmina Trofeu

CARRERA 1R i 2N CATEGORIA

1r classificat trofeu

2n classificat trofeu

3r classificat trofeu

1r Júnior trofeu

Art.6. Els premis especials de muntanya (PM) i metes volants (MV) es puntuaran amb tres punts el
primer classificat, dos punts el segon classificat i un punt el tercer classificat. Aquests premis es
disputaran dues curses, de 3r categoria per una banda i de 1r i 2n catgoria per l’altra. El premi
especial de les metes voltants és troba ubicat a Lloret de Vistalegre i el de la muntanya a sa
Llimonera.



- Metes Voltants 3r categoria: Volta 1 (quilòmetre 13,3).
- Premi Muntanya 3r categoria: Volta 2 (quilòmetre 29).

- Metes Volants 1r i 2n categoria: Volta 1 (quilòmetre 13,3), volta 3 (quilòmetre 46,25) i
volta 5 (quilòmetre 79,2).
- Premi Muntanya 1r i 2n categoria: Volta 2 (quilòmetre 29), volta 4 (quiòmetre 61,95) i
volta 6 (quilòmetre 94,9).

Art.7. Els premis esmentats a l’article cinquè i sisè només seran efectius si el ciclista acaba la
carrera. Si és desqüalificat o expulsat de carrera no es percebran. Si és produeix un fet inusual,
l’organització té la potestat de decidir.

Art.8. Cada equip participant anomenarà un representat-portaveu per a la resolució de qualsevol
eventualitat que no sigui competència del Jurat Tècnic.

Art.9. Cada equip participant lluirà una indumentària i colors propis.

Art.10. Cada equip participant pot dur un cotxe d’assistència. El primer lloc de la caravana serà pel
cotxe de l’equip organitzador, el Club Ciclista Lloret de Vistalegre. La resta segons la normativa
tècnica de la FCIB. Els cotxes que no segueixin les indicacions de l’organització o del Jurat Tècnic
seran sancionats segons la normativa vigent.

Art.11. L’organització exigirà la presència dels ciclistes guanyadors de la prova en els actes
protocol·laris. En cas de no presentar-se el vencedor perdrà el seu premi i/o trofeu.

Art.12. L’organització no es responsabilitza dels accidents dels que puguin ser causa o víctima els
ciclistes, ni dels deutes que contreguin.

Art.13. El tancament de control de la prova és: 20 min. a l’arribada o de 10 min. a la meitat de
l’itinerari, excepte el cas que les forces de l’ordre o el Jurat Tècnic estableixin un temps inferior.

Art.14. Tots els casos no contemplats es resoldran segons la normativa de la RFEC i de la FCIB.


