PRESENTACIÓ
El proper 1 de Maig de 2022 es realitzarà a Maçanet de Cabrenys – Girona la prova esportiva: 11è Enduro Salines - Campionat de Catalunya dins la Copa Pirineus MTB Internacional.
Aquesta serà l’onzena edició reafirmant la seu com la pionera de l’enduro btt al sud d’Europa. Enduro Salines tindrà un recorregut balisat i seran admeses les bicicletes d’enduro i
les ebikes. Hi prendran part des dels pilots professionals més capdavanters en les diferents
disciplines fins els amants amateurs que volen realitzar la seva primera prova cronometrada.
La sortida es realitzarà a la zona esportiva de Maçanet de Cabrenys i transcorre pel massís de
les Salines, que dona nom a la prova.
L’Enduro Les Salines està emmarcat dins els recorreguts del Centre BTT Salines Bassegoda,
amb trams compartits i trams de nova creació. Esperem que us engresqui la proposta, l’espai
és ideal per a la pràctica esportiva de la BTT.
Aquesta prova està supeditada a les mesures de prevenció de COVID, amb coordinació amb el
Procicat i FCC.
La Copa Pirineus MTB Internacional
•
•
•
•

1 Maig
12 Juny 		
11 Setembre
23 Octubre

Enduro Salines – Maçanet de Cabrenys – Girona
Naturnal Enduro Race – Sant Julià de Lòria – Andorra
Catala’n Enduro – Les Angles – França
Enduro Pont de Suert – Pont de Suert -Lleida

PROGRAMA
DIVENDRES 29 ABRIL 2022
16:00 – 18:00		

Recollida de dorsals acreditacions llicències federatives

DISSABTE 30 ABRIL 2022
09:00 – 16:00		
09:30			
18:30			
19:00			

Recollida de dorsals acreditacions llicències federatives
Obertura del recorregut (cal portar dorsal)
Briefing de la cursa i dades a comentar
Publicació dels llistats online i offline d’ordre de sortida

DIUMENGE 1 MAIG 2022
08:00			
13:30			
14:00			

Sortida del primer corredor desde el control 0
Hora aproximada d’arribada de l’últim participant
Entrega de trofeus i cloenda

DADES TÈCNIQUES
Recorregut balisat circular de 32’370km i +1407m de desnivell.
Amb 4 trams cronometrats de uns 22min (Temps absolut estimat del guanyador).
La sortida i arribada principal es realitzarà a la zona esportiva de Maçanet de Cabrenys anomenada la Piscina. Localització GPS: 42.3873015 – 2.756100
TRACK
És el mateix de les dues darreres edicions:
https://drive.google.com/drive/folders/1r-vKEFp97owLzyK2au0WYN6Jo5SWeID4?usp=sharing
INSCRIPCIONS I CRONOMETRATGE
L’onzena edició de l’Enduro Salines serà cronometrada per sistema xip individualitzat.
En cap cas es realitzaran inscripcions més tard del dimecres 26 d’Abril a les 00:00h.
Podran participar tots els ciclistes que estiguin en possessió de llicència de Competició anual
en curs emesa per qualsevol federació de ciclisme afiliades a la UCI. Podran participar corredors amb llicència de dia emesa per la Federació Catalana de Ciclisme, aquests participants no poden optar a premis ni podis. La seva participació és per pur plaer de competir.
Limitat a 253 paticipants, sumant totes les categories.

Cada corredor obtindrà un comprovant d’inscripció que caldrà presentar a l’organització
juntament amb la llicència federativa corresponent o el document d’identitat de qui no la
disposi.
Són admeses les llicències d’un dia a través de la web www.ciclisme.cat
Les inscripcions es realitzaran amb antelació a la plataforma: www.ciclisme.cat
El preu de la inscripció serà de 45eu els corredors federats i 51eu els corredors no federats.
LINK INSCRIPCIONS 3 IDIOMES
https://www.ciclisme.cat/inscripcions/int/5130062/cA
PROTECCIONS OBLIGATORIES
•
•
•
•
•
•

Casc integral en els trams cronometrats (opcional l’ús del casc de XC
pels trams d’enllaç)
Genolleres
Guants llargs
Maillot de màniga llarga (pot ser curta i en aquest cas es recomana portar
les colzeres)
Motxilla o protecció dorsal
Es recomana addicionalment, colzeres i ulleres

CATEGORIES I ORDRES DE SORTIDA
1. Ebikes Masculí Senior M30
2. Ebikes Masculí Senior M40
3. Ebikes Masculí Senior M50
4. Ebikes Fèmines
5. Infantils (14 anys)
6. Cadet (15 i 16 anys)
7. Màster 50+ (més de 50 anys)
8. Màster 40 (40 a 49 anys)
9. Màster 30 (30 a 39 anys)
10. Fèmines
11. Júnior (17 i 18 anys)
12. Sub23 (19 a 22 anys)
13. Èlit (més de 23 anys i que escullin aquesta categoria)
14. Scratx Masculí (podi dels 3 millors corredors de la classificació general final)
15. Scratx Femení (podi de les 3 millors corredores de la classificació general final)
Pel càlcul de la categoria es tindrà en compte els anys que tindrà el corredor al finalitzar l’any
actual.

TÈCNICS
Tots els tècnics que vulguin acompanyar al corredor hauran d’omplir aquest formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-x0ALLvZY5-S_urKz7gP8g1PnSWZGb8GXEE37kWklKX76ug/viewform
SERVEIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Serveis específics de cursa, com ara marcatge, cronometratge
Ambulància i metge
Assistència mecànica opcional a tots els participants a la zona esportiva
Avituallaments d’aigua al 50% del recorregut
Servei de fotografía
Megafonia
Trofeus 3 primers classificats de les diferents categories
Sorteigs

NORMATIVA GENERAL REGLAMENTADA PER LA FEDERACIÓ CATALANA DE
CICLISME
https://servers.ciclisme.cat/sites/default/files/Normatives/Normativa%20general/normativa_btt-xc_2021_v2.pdF

NORMATIVA ESPECÍFICA DE L’ENDURO SALINES 2022
Aquesta normativa està subjecte a les normes de la Federació Catalana de Ciclisme a: www.
ciclisme.cat
• El dia anterior a la prova el circuit estarà marcat en la seva totalitat i es podran entrenar tots els
trams cronometrats.
• Durant els dies anteriors a la prova i el dia de la prova està prohibit l’entrenament per la zona
mitjançant la utilització de “remontes” mecànics.
• En el punt de sortida de la prova, es realitzarà un control de les proteccions dels participants i
de la bicicleta. En cas de no complir la normativa, el corredor no prendrà part a la prova sense
poder recuperar la inscripció.
• La pèrdua del número de dorsal, serà motiu de desqualificació del corredor.
• No es pot utilitzar cap vehicle propulsat a motor (excepte les E-bikes en els participants
d’aquesta categoria) en els trams d’enllaç o bé el corredor/s serà/n expulsats de la prova.
Aquesta prohibició és vàlida a partir del dia que es publiquin els tracks.
• Durant la prova, els trams especials estan tancats a la circulació de vehicles, si bé, aquests es
poden creuar amb els trams d’enllaç.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Els trams d’enllaç estaran OBERTS AL TRÀNSIT, amb la qual cosa, cal extremar la precaució i
seguir les normes de trànsit.
Els corredors hauran de realitzar tot el recorregut de forma autònoma, no podran rebre ajuda
ni assistència externa; a excepció dels punts de assistència mecànica i avituallaments marcats
per la organització, es permet l’ajuda entre participants de la prova.
En cas d’haver-se de suspendre un tram, la organització s’encarregarà d’orientar els corredors
fins al següent tram especial.
És deure de tots els corredors, participar de forma respectuosa i esportiva.
En el cas de què un corredor sigui avançat per un altre de més ràpid el primer haurà de facilitar la maniobra i no entorpir en la mesura del què sigui possible.
El corredor haurà de seguir la traça original del recorregut, tot corredor que abandoni aquesta
traça serà desqualificat.
No està permès per part de ningú a excepció dels organitzadors, modificar les característiques del recorregut: modificar la traça, moure pedres i branques, tallar plantes i col·locar
punts de referència durant el recorregut. En cas que el recorregut disposi de més d’una traça,
l’organitzador optarà per deixa-les obertes i que el corredor escolleixi, o bé de tallar-ne alguna d’elles amb cinta de marcatge.Per verificar que el corredor passa per la traça del recorregut, es podran col·locar punts de control de pas en les especials.
En el cas de què un corredor necessiti sortir del traçat, haurà de tornar a entrar pel mateix punt
on s’ha sortit.
En el cas de què un corredor manipuli la senyalització del recorregut (fletxes, senyals, cintes,
guix…) serà expulsat immediatament de la cursa.
És deure esportiu i moral de tot participant, socórrer a un altre participant que hagi sofert un
accident greu. Cal avisar al següent control.
Cada participant serà responsable de la seva actuació a la prova. El corredor decidirà per ell
mateix, en cas de sofrir un accident, si decideix seguir participant, a excepció de què el personal sanitari o director de cursa decideix excloure per raons de seguretat o motius de salut.
El recorregut per on passa la prova, en molts trams, son camins privats i amb permís de pas,
tan sols per aquest dia. Per tant, quan sigui el cas, sigueu molt respectuosos amb els propietaris en les sortides particulars fora de l’Enduro de les Salines. Es demana no fer públic el track
de la marxa.
Respecteu l’entorn, la natura i les propietats privades.
Tot corredor, pel fet de prendre part a la prova, renuncia als seus drets d’imatge, permetent
a l’organització enregistrar imatges dels corredors (foto/video) en el circuit, zona d’arribada/
dinar o en el podi i publicar aquestes en la web i pàgina de Facebook de l’organització.
La organització es reserva el dret d’aplicar sancions, les quals poden arribar a la expulsió de
la competició, a tot aquell participant que no respecti aquesta normativa, l’esperit de la prova,
o bé danyi la imatge i prestigi de la prova o de qualsevol dels seus patrocinadors o col·laboradors.
L’organitzador es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència no especificada en aquest
reglament i, segons el seu criteri, conjuntament amb el col·legi d’àrbitres, prendre les decisions oportunes.

ORGANITZA
Club Esportiu Tramuntana X-Trem
NIF: G55086300
C/Catalunya n.16
17740 Vilafant
Num Llicència Club 1651 Federació Catalana de Ciclisme

CONTACTE
Jep Coromines
+34 672 384 669
brefig@hotmail.com

