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1. CALENDARI 

· 27 MARÇ Cambrils (Tarragona) C2 

· 8 MAIG Las Navas del Marqués (Àvila) C2 

· 24 SETEMBRE Girona (Girona) C1 

2. REGLAMENT GENERAL 

El calendari de les Scott Marathon estarà format per curses tipus XCM, i es regiran 
segons la normativa vigent de la comissió tècnica la UCI i de la Federació Catalana de 
Ciclisme. Només la categoria XCM puntuarà oficialment per a la Copa Catalana de 
Marató. 

Cada prova està regulada pel seu propi reglament particular, ja que cada prova pot 
tenir les seves pròpies particularitats respecte a les altres, com el seu propi reglament, 
horaris, tarifes d'inscripció, etc., per la qual cosa es recomana revisar l'apartat 
específic de cada prova situat a la web oficial. 

3. CATEGORIES 

XCM (PRO) 

Els participants en aquesta categoria han de tenir en possessió la llicència UCI, 
tramitada per la Federació corresponent. L'edat mínima per participar en aquesta 
categoria ha de tenir 18 anys fets l'any de la cursa. 

 
· Dones: elit, sub 23, màster 30 i màster 40 
· Homes: elit, sub 23, màster 30, màster 40 i màster 50+. 

OPEN / POPULAR: 

Categoria per a participants tant homes com dones que fan els 16 anys o més durant 
l'any de la prova. Aquest corredors poden participar amb llicència federativa UCI o 
amb llicencia de dia. 

4. INSCRIPCIONS 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT: fins al DIMECRES previ a la prova, es tanquen a les 
23:59h. El pagament es farà directament a la web. Si no es realitza el pagament no es 
confirma la inscripció. Telèfon: +34938088091. Correu electrònic: info@ocisport.net, 
www.ocisport.net. 

El mateix dia de la prova, consistirà a recollir la placa. Cal lliurar la llicència vigent. No 
s'acceptarà cap inscripció a partir de 30 minuts abans de la sortida. Les inscripcions 
realitzades el mateix dia de la prova tindran un recàrrec de 10€, i no estaran inclosos 
en la graella de sortida. 

En el cas de no posseir la corresponent llicència federativa, es podrà tramitar la 
llicència de dia (amb un recàrrec de 3€), que et permetrà participar amb les mateixes 
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cobertures sanitàries que qualsevol esportista federat. Per participar en la prova open 
és vàlida tant la llicència de dia com la cicloturista. 

EQUIPS: En el cas dels equips que tinguin varis corredors, necessitarem que enviïn 
el FORMULARI AMB ELS CORREDORS que participen per equip en cada prova a: 
info@ocisport.net. 

  



SCOTT MARATHON 2022                                       

5. PUNTUACIÓ 

Per a la classificació final de les Scott Marathon , puntuaran les 3. En cas d'empatar a 
punts, es tindrà en compte el millor resultat entre els corredors empatats a la última 
prova. 

La distribució dels punts serà de la següent manera: 

 
1r-300 p. 2n-262 p. 3r-232 p. 4t-210 p. 5è-192 p. 6è-180 p, 7è-168 p. 8è-156 p. 9è-142 
p. 10è-132 p. 11è-120 p. 12è-114 p. 13è-108 p. 14è-102 p. 15è-96 p. 16è-90 p. 17è-84 
p. 18è-78p. 19è-72p. 20è-66p. 21è-60p. 22è-54p. 23è-48 p. 24è-42 p. 25è-36p. 
26è/30-33p. 31è/35è-30p. 36è/40è-27 p. 41è/45è-24p. 46è/50è-21p. 51è/60è-18p. 
61è/70è-15p. 71è/80è-12p. 81è/90è-9p. 91è/100é-6p. 101è fins a TC 3p. 

6. REGLAMENT PREMI ESPECIAL PER EQUIPS 

Inscripció: Per puntuar en la classificació per Equips, el club ciclista haurà d'inscriure 
prèviament el seu Equip de competició en la FCC omplint el document que es pot 
trobar a l'apartat Impresos de la pàgina web a www.ciclisme.cat. Els Equips de 
Competició podran només estar formats per ciclistes (M/F) de les categories Elite, 
Sub-23, Màster 30, Màster 40 i Màster 50/60, però només en la modalitat XCM. 

Corredors: Cada equip podrà tenir el nombre de corredors inscrits entre un màxim de 
25 i un mínim de 2. Serà imprescindible un mateix mallot amb colors i publicitat d'equip 
segons llicència exactament igual per a tot l'equip. 

Puntuació: La puntuació per equips es basa en els resultats aconseguits per 2 nois i 1 
noia amb un mínim de 1 corredor acabat. 

La suma total d'aquests corredors donaran la puntuació total de cada equip en la 
prova. En cas d'empat, guanya el millor resultat a la última prova. 

7. PREMIS PER PROVA 

En cada prova hi haurà trofeus pels 3 primers classificats de cada categoria, i premis 
en metàl·lic, segons categoria de la prova. 

En l’última prova, també es donarà trofeu als 3 primers de la classificació final de les 
Scott Marathon de cada categoria. 

Es donarà mallot de líder al primer classificat masculí i femení de la XCM de cada 
prova, excepte en l'última prova que es donarà mallot de líder al primer classificat tant 
masculí com a femení per a cadascuna de les categories dins de cada modalitat  XCM. 
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Els premis seran de (Masc / Fem): 

Mountain Bike – Prize Money 

 
Ranking 

Class 1 / Classe 1 Class 2 / Classe 2 

XC XC 

M&W ELITE M&W ELITE 

1 600€ 250€ 

2 500€ 200€ 

3 400€ 150€ 

4 300€ 125€ 

5 250€ 100€ 

6 200€ 90€ 

7 150€ 80€ 

8 125€ 70€ 

9 100€ 60€ 

10 50€ 50€ 

TOTAL 2,675€ 1,175€ 

8. VESTIMENTA I PUBLICITAT 

El líders masculí i femení absoluts hauran de vestir el maillot proporcionat per 
l'organització, on es reserva un espai a la disposició del corredor per a la publicitat del 
seu patrocinador principal. 

En tots els actes protocol·laris de lliurament de premis, els corredors assistents hauran 
de pujar al podi amb els corresponents mallot i culot del seu equip. 

9. ESPORT I NATURA 

El nostre esport és una activitat de competició i oci que es desenvolupa en la 
naturalesa. El seu impacte en aquest entorn és una responsabilitat per a tots els 
participants i organitzadors de proves esportives. Es prega als participants no llançar 
escombraries al llarg del recorregut, ser respectuosos amb l'entorn i animals. 

10. DRETS D'IMATGE 

Tots els participants cedeixen els seus drets d'imatge a l'organització, podent utilitzar 
qualsevol fotografia o vídeo on apareguin, per a finalitats promocionals de 
l'organitzador. 

11. PROTOCOL COVID-19 

NORMES GENERALS 

• Obligatori que facis servir la mascareta en tot moment abans i després de la 
cursa. Assegura't de cobrir nas i boca. 

• Mascareta fins a 30" abans de la sortida, obligatòria en avituallaments i al 
creuar la línia de meta. 

• Tindràs a la teva disposició Gel Hidro-alcohòlic. Fes-lo servir amb freqüència. 

• Tingues sempre, sempre, el distanciament interpersonal de 2 m. No fer grups. 



SCOTT MARATHON 2022                                       

 

12. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS: 

Qualsevol anul·lació d'inscripció s'ha de fer per correu electrònic a info@ticketoci.net. 
No s'admetran anul·lacions per telèfon. El pagament del reemborsament de la 
inscripció s'efectuarà mitjançant abonament a la targeta utilitzada en el moment de la 
inscripció, atenent les següents condicions. 

Data de sol·licitud abans de l'esdeveniment % de devolució 

Menys de 30 dies 80% 

De 29 a 15 dies 50% 

De 14 a 8 dies 25% 

Menys de 8 dies 0% 

ANUL·LACIÓ D'INSCRIPCIÓ O ESDEVENIMENT per causa de PANDÈMIA: 

En cas de cancel·lació total o ajornament de l'esdeveniment per ordre governamental 
a causa de la pandèmia de la Covid-19, s'aplicaran les següents condicions: 

• Traspàs de la inscripció a la nova data proposada de la cursa 

• Traspàs de la inscripció a la propera cursa de BTT 

• Canvi de titular  

• Devolució del 85% de l'import de la inscripció, (15% en concepte de despeses 
incorregudes amb la preparació de la prova). La devolució es farà al mateix 
compte de la tarja amb la que es va fer el pagament. 

 

13. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT 

La inscripció en alguna de les proves implica l'acceptació i compliment d'aquest 
reglament i del reglament particular de cadascuna de les proves de les quals s'hagi 
formalitzat la inscripció. 
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