
 

            
         Reglament campionats grups PCPN  
 
 
 
1.    Per poder puntuar a les sortides serà necessa ri el següent: 
 
        a.    Que almenys surtin 3 socis de la Penya amb llicència. 
        b.    Que es mantingui el recorregut marcat en el calendari. 
        c.    Si es canvia el recorregut per un altre diferent del calendari la sortida serà anul·lada 
             si no s'ha decidit amb antelació i per consens. 
        d.    En cas que no es completi el recorregut del calendari es puntuarà els km. fets. 
        e.    Els ciclistes circularan pel seu compte i risc. 
 
2.    Puntuació: 
 

   a.  El Calendari de sortides oficials de la Penya començarà el primer dissabte de Març i  
        finalitzarà el últim dissabte de Octubre, tots els dissabtes de aquet període. 

        b. Els punts de cada sortida s’ assignaran segons els km. Un punt per km. fet. 
        c. Els socis podran sortir amb qualsevol grup indistintament. (Z o P)  
        d.  Si la sortida no és amb el grup habitual i el soci vol puntuar amb el seu grup sempre es                                      
             comptabilitzaran els punts de la sortida mes curta dels dos grups. 
       
 3.    En relació al itinerari de la sortida:  
 
       a.  Sí un Soci, no fa el recorregut sencer de la sortida puntuarà només els quilòmetres    

        recorreguts amb el grup. 
        b.  Sí un Soci fa l’itinerari  tot seguit  (sense parar a l’esmorzar) , sols puntuarà els punts    
              corresponents fins al lloc d’esmorzar. 
        c.  El grup haurà de fer l'anada i tornada junts, si algun soci deixés el grup (per recorregut,                
             presses,horari, etc..) Només puntuarà fins el moment de deixar el grup. 
        d.  Si un soci s'uneix al grup després de la sortida o deixa al grup abans d'arribar al final      
             perquè és passa a prop del seu lloc de residència habitual, comptabilitzarà la sortida  
             sencera. 
 
 4.    Llicencia: 
          . Per fer les sortides oficials de la Penya és obligatori tenir llicencia, (o tenir-la en tràmit).  
 
 5.     Uniformitat: 
         . Per assolir els punts totals de la sortida el Soci  tindrà que anar  uniformat amb el “maillot” i   

   “culotte” de la “Penya”             
    

 6.    Sortides “especials” (amb desplaçament,cotxe , tren...) 
       . Incrementaran amb 5 punts, la puntuació en el Campionat Social. 
  
 7.    Reagrupaments:  
      . Serà obligatori fer els reagrupaments el final de les pujades i aquells que estiguin acordats   
          segons  el itinerari de la sortida .  

 



 
 8.    Descompte de punts: 
 
     En relació al incompliment dels punts  5. (Uniformitat)  7. (Reagrupaments) 10. (Codi de          
     Circulació) es preveu la possibilitat d’un descompte de punts.  
 
9.    Puntuació en cas d’averia o caiguda: 
 
     En cas d’averia o de caiguda, que no permeti continuar la sortida en bicicleta, es    
     comptabilitzarà el total de punts de la sortida. 
 
 
10.  Codi de Circulació:  
 
      a.   Els participants en les sortides de la PCPN estaran obligats a respectar les nomes del       
             Codi de Circulació. 
      b.   La PCPN no es farà responsable de cap incidència produïda per un Soci. 
 
 

            Reglament campionat social PCPN  
 
La base d’aquest campionat es premiar la participació en activitats organitzades o relacionades 
amb la PCPN,  sent el  criteri genèric  la representativitat de la “Penya”. 
 
El punts per aquest campionat s’aconseguiran segons: 
 

Activitats Punts 
Sortides setmanals 5 
Cursa social (participació/col·laboració organització)   15 
Calçotades i sortides turístiques de la Penya 5 
Sortides en tren o cotxe 5 
Asistencia assemblea gral. 15 
Col·laboracions en organitzacions d’altres entitats (a través 
de la PCPN) 

8 

 
Participació en marxes CT Punts Grup 

de 5 
Dins de la província de BCN 10 +2 
Dins de Catalunya 15 +2 
Fora de Catalunya 20 +2 

 
 
Els socis hauran de demostrar que han realitzat la Marxa (fotos companys, document, etc.) i      
fer-ho  saber a la Penya perquè consti en la classificació. 
   
 Si algun Soci estigués apuntat a una Marxa i després no es presenta a la sortida no puntuarà  en 
el Campionat  Social. 
 
Si per contra estigués a la sortida però la Marxa fos anul·lada si puntuarà en el Campionat Social 
com si hagués estat realitzada. 
 
 


