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Clubs afiliats que disposin d’una escola de ciclisme.
Clubs afiliats que disposin d’un programa de tecnificació.
Campionats d’Andorra infantils.
Clubs afiliats que sol·licitin la organització d’uns campionats d’Andorra
absoluts.
5. Clubs afiliats que sol·licitin esdeveniments ciclistes populars.
6. Clubs afiliats amb corredors seleccionats per participar en proves
internacionals.
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PROTOCOL GUIA D’ACTUACIÓ
Tots els clubs federats a la FAC poden organitzar proves esportives de totes
les disciplines de ciclisme. Els clubs tenen fins el 01 de Febrer per presentar la
sol·licitud de cursa per poder incloure-la en el calendari de l’any vigent. Tota la
documentació necessària, per demanar una subvenció de la prova es
presentarà amb una antelació d’un mínim de 45 dies abans de la prova
esportiva i de la forma següent:
- De forma presencial a la Federació Andorrana de Ciclisme presentant tots la
documentació.
Per correu electrònic a l’adreça federaciociclisme@andorra.ad adjuntant tota la
documentació necessària.
La documentació serà revisada per la junta directiva i la informació pertinent
s’introduirà al calendari de la web www.facciclisme.com i es crearà un enllaç
directe amb la web de l’entitat organitzadora.
La FAC no es fa càrrec de les demandes d’autoritzacions i/o permisos. Per a
totes les proves que requereixen els permisos del Servei de Trànsit, l’entitat
organitzadora gestionarà administrativament i lliurarà la documentació revisada
al servei de Trànsit corresponen.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SEGONS TIPUS DE PROVA
PROVES ESPORTIVES QUE AFECTEN A VIES INTERURBANES
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Termini presentació de tota la documentació a la Federació Andorrana de
Ciclisme: 45 dies abans de la data de la prova esportiva
a) PROVES ESPORTIVES DE CARRETERA COMPETITIVES (CURSES) I NO
COMPETITIVES (MARXES CICLOTURISTES)
1. Reglamentbasedelaprovaesportiva
2. Rutòmetre, itinerari previst amb indicació de totes les carreteres
interurbanes o vies afectades amb la codificació actual, amb
indicació
poblacions de pas i horaris, màxim i mínim previst
3. Certificatdecontractaciód’assegurançadelaLlicènciaEsportiva
4. Certificat de contractació d’assegurança per a Llicències temporals
de
dia.
5.
6.
7.
8.

Identificaciódirectord’organitzacióiresponsableseguretatviària.
Certificatdecontractaciódelsserveismèdicsadequats.
Certificatdepermisosi/oautoritzacionsnecessàries.
Mesuresdesenyalitzacióiautoprotecció

b) PROVES ESPORTIVES DE BTT COMPETITIVES (XC- MARATÓENDURO) I BTT NO COMPETITIVES
1. Reglamentbasedelaprovaesportiva.
2. Itinerari previst amb indicació de totes les vies afectades no
catalogades (camins forestals, vies agràries...).i punts quilomètrics
d’encreuament amb carreteres interurbanes amb la codificació
actual, horaris màxim i mínim previst del pas per encreuaments
3. Certificatdecontractaciód’assegurançadelaLlicènciaEsportiva
4. Certificat de contractació d’assegurança per a Llicències temporals
de
dia.
5. Identificaciódirectord’organitzacióiresponsableseguretatviària.
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6. Certificatdecontractaciódelsserveismèdicsadequats. 7.
Certificatdepermisosi/oautoritzacionsnecessàries.
8. Mesuresdesenyalitzacióiautoprotecció

PROVES QUE NO AFECTEN A VIES INTERURBANES
CARRETERA COMPETITIVA EN CIRCUIT
BTT COMPETITIVES (XCO- MARATÓ)
BTT NO COMPETITIVES (MARXES i PEDALADES) DESCENS - ENDURO
CICLOCRÒS
TRIAL
1. Reglamentbasedelaprovaesportiva.
2. Itinerari previst amb indicació de totes les vies afectades no
catalogades (camins forestals, vies agràries...), horaris màxim i mínim
previst de pas. (No és necessari per proves de Trial i Ciclocròs)
3. Plànolsdelcircuit,ambdetalliclaredatsuficient
4. Certificatdecontractaciód’assegurançadelaLlicènciaEsportiva
5. Certificat de contractació d’assegurança per a Llicències temporals de
dia.
6.
7.
8.
9.
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Identificaciódirectord’organitzacióiresponsableseguretatviària.
Certificatdecontractaciódelsserveismèdicsadequats.
Certificatdepermisosi/oautoritzacionsnecessàries.
Mesuresdesenyalitzacióiautoprotecció

SUBVENCIÓ PER A LES
CURSES CICLISTES
GUIA D’ACTUACIÓ
Per fer una demanda de subvenció per a una cursa ciclista a la FAC, el club ha de
forma part de la FAC i l’organització ha de recaure al 100% en el club. En el cas de
contractar una empresa organitzadora, aquesta ha de ser andorrana amb el seu NRT
corresponen.
Tanmateix, ha de tenir una web on es podrà trobar tota la informació següent com a
mínim 1 mes abans del dia de la cursa:
A. INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA:
•
•
•
•
•
•

•

•
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Lloc, Data i hora de la cursa
Modalitat
Categories que hi poden participar
Terminis d’inscripcions amb preus corresponen segons els trams (si en hi ha)
Dades del club organitzador ( correu electrònic de contacte, adreça i telèfon)
Programa detallat amb:
• Ø horaris i lloc de recollida dels dorsals amb la documentació a
presentar
• Ø horaris i lloc del briefing en cas que en hi hagi un
• Ø horaris i lloc de sortida de les diferents categories
• Ø horaris i lloc d’entrega de premis
Serveis que s’ofereixen com el pàrquing, dutxes, dinar, avituallaments, guarda
roba, assistència mecànica, marcatge cursa, obsequi participant, massatges,
trofeus per categories, etc...
Informació sobre les edicions dels anys anteriors amb fotos i resultats.

B. INFORMACIÓ TÈCNICA SOBRE LA PROVA:
A la web del club organitzador s’ha de trobar la informació clara i precisa sobre:
Ø El/s recorregut/s de cada categoria

Ø
Ø
Ø
Ø

El Perfil de la prova
Les voltes per categoria
Els kilòmetres de cada volta o circuit Ø
L’assistència permesa i no permesa

Els avituallaments si en hi ha

C. INSCRIPCIONS
Les inscripcions per a la prova s’han de poder realitzar a través de la web de l’entitat
organitzadora. Per tant s’ha de trobar la informació i enllaços següents:
•
•

Ø

Preu de la inscripció, amb o sense llicència, amb l’increment per tram de
data si en hi ha.
Ø L’enllaç a la web de pagament on-line

ØInformació sobre la possibilitat de fer la inscripció de forma presencials i/o el
mateix dia de la cursa. En aquest cas informar del lloc, horaris i documents a
presentar.
D. INFORMACIÓPOST-CURSA(màxim2diesdesprés)
Desprès de la cursa s’ha de poder trobar la informació següent a la web de
l’entitat organitzadora:

Ø
Ø
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Els Resultats de la prova
Fotos, vídeos de la prova i dels podis Ø

Crònica de la cursa

L’entitat organitzadora ha de fer arribar els resultats de la prova i algunes fotos a la
FAC per tal de poder fer-ne difusió a la web i a les xarxes socials.
E. RETORN DE L’ENTITAT ORGANITZADORA A LA FAC L’entitat organitzadora
haurà d’enviar un dossier tècnic a la FAC amb:
•
•
•
•

Ø Informació de la cursa (nom de la prova amb totes les característiques,
nombre de participants, resultats, incidents, breu resum de la prova)
Ø Despeses generades (de forma detallades) i els guanys obtinguts.
Ø Patrocinis aconseguits i tipus d’ajut rebut.
Ø Descripció detallada de l’ús de la subvenció de la FAC.

OBTENCIÓ I PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Un cop entregada la documentació demanada a la FAC, la junta directiva
estudiarà la demanda i la subvenció potencialment atorgable segons el tipus de
prova, les categories que hi participaran i el pressupost previst de la FAC per a
les subvencions.
Aquesta subvenció es pagarà de la següent manera:
o
o
o
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Ø

50% abans de la prova en el cas de que s’hagin respectat tots els
requisits esmentats. (punts A, B i C)
Ø 30% als 10 dies desprès de la prova en el cas de que s’hagin
respectats tots els requisits esmentats. (punt D)

Ø

20% al rebre el dossier tècnic de la cursa.

A. Reglament d’ajudes als clubs:
1. La Federació atorgarà unes ajudes als clubs afiliats a la mateixa, que disposin
d’una escola de ciclisme, la quantitat de 50€ per infant que hagi fet tot o més
de la meitat del curs en dita escola.
2. La Federació atorgarà unes ajudes als clubs afiliats a la mateixa, que disposin
d’un programa de tecnificació per cobrir una part dels entrenaments i
competicions, per a corredors de les categories, cadets, júniors, Sub 23 i elits.
La Federació disposarà d’una partida d’uns 5.000€ per ajudar als clubs que ho
sol·licitin segons el programa presentat.
3. La Federació organitza cada any el Campionat d’Andorra de ciclisme Infantil, el
qual està format per 5 curses de les quals n’hi hauran 3 de BTT/RUTA , i 2 de BICI
TRIAL. De les demandes dels clubs per gestionar aquestes curses, la Federació
atorgarà 400 € a cada club perquè gestioni la prova i també facilitarà els serveis
d’ambulància, cronometratge i premis.
4. La Federació atorgarà unes ajudes als clubs afiliats a la mateixa, que sol·licitin la
organització dels Campionats d’Andorra de ciclisme absolut, en categories
cadets, júniors, Sub 23, elits, màsters 30, màsters 40, màsters 50 i femines.
La Federació atorgarà 2.000 € per a cada club organitzador de les disciplines
següents, Ruta, BTT i Contra rellotge Individual.
5. La Federació atorgarà unes ajudes als clubs afiliats a la mateixa, que sol·licitin
l’organització d’un esdeveniment ciclista popular, que comptin amb la
participació de més de quatre països, més de 600 participants, i el qual la gestió
econòmica vagi à càrrec del mateix club.
La Federació disposarà d’una partida de 4.000 € per aquest tipus
d’esdeveniments populars per potenciar el ciclisme de lleure.
6. La Federació atorgarà unes ajudes als clubs afiliats a la mateixa, els quals la
Federació hagi seleccionat els seus corredors per participar en diferents proves
internacionals.
Aquesta partida d’uns 4.000€ es dividirà segons els criteris següents:
-Quan siguin Campionats del Món o Olimpíades, el club rebrà 500€ per
corredor seleccionat.
-Quan siguin Copa del Món o Campionats Europeus, el club rebrà 300€
per corredor seleccionat.
-Quan siguin Campionats d’Espanya, Copa França o proves per etapes en
la modalitat de ruta, el club rebrà 100€ per corredor seleccionat.
Aquests criteris es podran consultar al web de la Federació Andorrana de ciclisme
www.faciclisme.com , i podran ser modificats segons la subvenció atorgada del
Ministeri d’Esports del Govern d’Andorra.
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