
NORMATIVA DEL CAMPIONAT D'EXCURSIONS 

TROFEU "MINGO JOVÉ" 

1 - Les excursions es faran a discreció dels socis participants. Serà vàlid qualsevol dia de la 

setmana. 

2 - El Campionat d'excursions s'iniciarà la setmana següent al esmorzar de germanor fins a la 

última setmana del any, exceptuant el mes d'agost, que es considera mes de vacances. 

Per participar caldrà inscriure's prèviament donant-se d'alta al grup de "Watts-up" o a la 

aplicació de "Strava" de la entitat. 

3 - Els socis participants podran puntuar mes de una vegada per setmana, sempre i quan sigui 

en diferents modalitats de bicicleta. (Carretera, BTT, Gravel, Clàssica). Comptarà un sol cop per 

modalitat. 

4 - S'establirà una classificació per cada modalitat. Existirà també una classificació general que 

agruparà totes les especialitats "CHALLENGE", amb la finalitat de buscar el ciclista mes 

polivalent. 

Aquesta classificació estarà permanentment publicada a la web de la entitat. 

Seran premiats els deu primers classificats de cada especialitat. No es podrà optar a ser 

premiat en varies categories, prevaldrà la modalitat amb millor classificació obtinguda. A la 

CHALLENGE seran premiats els cinc primers classificats. 

5 - Per puntuar caldrà acreditar la sortida. Això es podrà fer de dues maneres. 

➢ Mitjançant la aplicació STRAVA en el grup de la entitat. 

➢ Per Watts-up al grup de cicloturisme de la entitat, enviant una foto de la sortida. 

Sortida no acreditada NO PUNTUARÀ. 

6 - Totes les fotos arribades, entraran dins d'un premi extra en el que es premiarà la fotografia 

mes original, impactant, etc, que durà per títol "La foto de la temporada". El jurat estarà 

format per la comissió de cicloturisme de la entitat. 

Així mateix amb totes les fotos recollides es farà un vídeo commemoratiu que es penjarà tant a 

la web de la entitat com en el canal de "You tube". Aquest vídeo serà presentat en el següent 

esmorzar de germanor. 

7 - Es recomana a tots els participants estiguin en possessió de la corresponent llicència 

federativa expedida per la FCC, a fi de tenir les cobertures d'assegurança corresponents. 

 

LA JUNTA 


