
REGLAMENT COPA BARCELONA ESPRINT 

A més a més de les normes de l'actual reglament de la FCOC per a la modalitat 
esprint, a la Copa Barcelona Esprint, hi afegim: 
 
1. La Copa Barcelona Esprint és composa de 12 curses de les quals contaran a la 

classificació final les 8 millors. 
2. Cada una de les 6 competicions tindrà dues curses o mànigues. 
3. El temps de guanyador serà d’uns  15-18 minuts. 
4. Entre una màniga i l’altre no es pot trigar més de 15 minuts a sortir sinó 

començarà a comptar el temps. 
5. Per qualsevol reclamació s’haurà de pagar una fiança de 20 €, aquest sempre 

és tornaran quan el corredor se li doni la raó. 
a. Tota reclamació serà resolta pel Jurat tècnic del esdeveniment i només el 

podrà compondre per Jutges controladors FEDO i FCOC o en pràctiques 
designats per la organització. 

6. La última paraula per validar un resultat sempre la tindrà l’organització amb el vist 
i plau del jurat tècnic. 

7. El guanyador obtindrà  50 punts i el segon 49 i així successivament, a partir del 
corredor  classificat en la posició 50 obtindran tots un punt. 

a. Hi haurà una classificació de cada màniga. 
8. Un desqualificat o abandó obtindrà 0 punts. 
9. En la sisena competició és farà entrega dels premis econòmics als 5 millors 

corredors de la lliga tan a Homes Absolut com a Dones Absolut. 
a. El Premi serà del 50% pel primer del 25% al segon del 15% al tercer i del 

5% al quart i cinquè. 
b. El premi és comunicarà en l’última competició i s’obtindrà a través de la 

participació en la competició. Per cada inscripció s’abonarà 50 cèntims 
d’Euro. I és farà efectiu sempre i quan com a mínim hi hagin unes 300 
participacions entre les 6 competicions. 

c. Tota fiança que és perdi per una reclamació passarà al premi total de la 
competició. 


