
 

 

Secció de RUTA 
 
Corredors seleccionats: 
 
David ALBÓS                                                            
Julio PINTADO  
 
Criteris de selecció: 
 
- Per seleccionar els corredors s’ha tingut en compte els resultats assolits durant la temporada 2014. 
 
- Durant la temporada 2015, es podrà seleccionar un màxim de 4 corredors i 2 corredores Elit en funció dels resultats  
assolits Corredors Júnior (curses i ajudes a definir en funció de la disponibilitat i nombre de corredors). 
 
- Cap corredor/a major de 40 anys i que no disposi de la nacionalitat Andorrana podrà competir per la Federació. 
 
                                                         
Curses de federació per a tots els seleccionats: 
 
- Campionat de Catalunya de Ruta i CRI Elit (lloc i data a determinar)* 
- Curses fixades en el calendari de la RFEC (lloc i data a determinar)*, puntuables per disputar els campionats 
d’Espanya realitzades a prop d’Andorra ex: Gran Clàssica de Òdena. 
- Campionats d’Aragó de Ruta i CRI Elit (lloc i data a determinar) 
- Campionat d'Espanya de Ruta i CRI Elit (lloc data per determinar)* 
- Mundials de contrarellotge 22 de setembre Richmond EE.UU. (Màxim 2 corredors/es Elits) 
- Volta a la Garrotxa (3 etapes), o altra volta a determinar. 
- Entrenaments de federació i possibles estades en velòdrom i altres. 
 



 

 

* En el supòsit que els corredors no puguin participar als campionats d’Espanya de ruta, es buscaran altres 
competicions.  
 
* En el cas que alguna d’aquestes curses s’escaigui el mateix dia que una cursa realitzada a Andorra, s’haurà de 
donar prioritat a les curses disputades al Principat, substituint-se la cursa de federació per una altra en el calendari. 
 
Tots els corredors seleccionats i possibles seleccionats hauran d'haver participat a un mínim de cinc curses (sempre 
i quant el calendari ho permeti) abans de la primera cursa de federació. Aquestes curses les podran fer amb els seus 
respectius clubs o a nivell particular. 
Les curses que se realitzin a Andorra, les marxes cicloturistes i curses similars no entraran dins del còmput. 
 
Els corredors no seleccionats prèviament optaran a participar a les curses de federació en funció dels resultats 
obtinguts durant la temporada a nivell particular. 
 
La selecció es realitzarà pels directius de la federació en base a criteris objectius, com ara classificació general, 
percentatges respecte al primer classificat, entitat de les curses realitzades etc. 
 
Tots els corredors seleccionats disposaran d'una ajuda per entrenador 9 mesos (gener-setembre) 50€ x 9= 450€  
Per cobrar dita prestació s’haurà de presentar els pagaments realitzats per transferència bancària (no s’acceptarà 
justificants de pagament en metàl·lic). En el supòsit que un corredor no necessiti entrenador se’ls atorgarà l’ajuda 
prevista per massatges, material, productes energètics, estudis biomecànics etc., havent-se de presentar el 
corresponent rebut.  
 
Tots els corredors seleccionats hauran de realitzar una prova d’esforç per poder competir amb la federació en el 
centre mèdic que determinin (Andorra, França i Espanya), atorgant-se un màxim de 130 euros per prova, havent-se 
de presentar el corresponen rebut. 
 
També es preveu una partida d’ajudes per material, curses de preparació que no entrin en la planificació dels clubs, 
massatges, estudis biomecànics etc. Per poder optar a dita prestació el corredor haurà de redactar un document, 



 

 

que haurà d’entrar a la secretaria de la federació, esmentant l’ajuda sol·licitada i els seus objectius esportius durant 
la temporada. L’ajuda serà atorgada en base al compliment d’aquests objectius, implicació del corredor i s’abonarà a 
final de temporada, havent-se de presentar els rebuts corresponents.  
 
Material cedit per Motocard i preu especial del material de substitució. 
 
Ajuda logística de la federació per a totes les curses del calendari federatiu. 
 
Per la temporada 2015, només podran optar a l’ajuda econòmica i entrenador els corredors seleccionats, 
nogensmenys els corredors/es que es seleccionin durant la temporada rebran l’ajuda logística de la federació per 
participar a les curses del calendari federatiu i de l’ajuda per realitzar la prova d’esforç que serà obligatòria. 
 
 

  


