
GUIA TÈCNICA 

Horari 

DIA 14 DE MAIG DE 2022 
PROVA D’OBSTACLES INFANTILS 

15:30 h Inici inscripcions 

16:00 h Reunió tècnics 

16:30 h Inici prova d’obstacles 

17:15 h Final prova d’obstacles 

17:30 h Entrega de premis 

DIA 15 DE MAIG DE 2022 
PROVA C.R.I. CADETS – PROVA LINIA INFANTILS – PROVA LINIA CADETS 

9:00 h Inici inscripcions 

9:30 h Reunió tècnics per C.R.I. cadets 

9:50 h Revisió bicicletes cadets 

10:00 h Inici prova C.R.I. cadets 

11:00 h Final prova C.R.I. cadets 

11:00 h Reunió tècnics per prova línia infantils 

11:00 h Revisió bicicletes infantils 

11:15 h Inici prova línia infantils 

11:50 h Final prova infantils 

11:50 h Reunió tècnics per prova línia cadets 

12:00 h Revisió bicicletes cadets 

12:15 h Inici prova línia cadets 

13:35 h Final prova cadets 

14:00 h Entrega de premis i cloenda 

 

Prova d’obstacles infantils 

La prova d’obstacles tindrà lloc al camí de sa Malagarba, davant el CP Francesc 

d’Albranca. Tindrà un total de 11 obstacles, a on els participants hauran de passar des 

de el primer fins al darrer amb el mínim de falls i amb el menys temps possible. 

A cada obstacle s’assignarà una penalització afegint temps al resultat final. Saltar un 

obstacle implica penalització d’1’ al temps final. I per cada peu al terra es penalitza 

amb 10’’.  Aquests són els obstacles i les seves penalitzacions: 

 

 

 

 

 



Obstacle Descripció Penalització 

1. Treure i posar roda 
de darrera 

El ciclista començarà amb la roda de 
darrera amb la mà. La bicicleta estarà a 3 
metres davant seu. Haurà de posar la 
roda de darrera correctament 

Necessita ajuda: 10'' 

2. Zig-zag 

Distancia entre cons: Entre 1 i 1,5 
metres. Els cons sempre estaran al 
mateix lloc per a tots/es els/les ciclistes. 
Un total de 8 cons 

Tocar 1 con: 5''; Tocar dos 
cons: 10''; Tocar 3 o més 
cons: 25'' 

3. Tirar munts de 
triquets 

Tirar tres munts de triquets situats en un 
triangle equilàter de 1 metre per costat 

No tirar un munt: 5''; No 
tirar dos munts: 10''; No 
tirar cap munt: 25'' 

4. Balancí sense una 
mà 

Passar per damunt el balancí sense un 
mà al manillar 

Agafar manillar amb dues 
mans: 5''; No passar tot el 
balancí: 10'' 

5. Circumferència 

Realitzar 1,5 voltes a dins una 
circumferència delimitada per cons. 
Circumferència de 3 metres. Entrada i 
sortida de 1 metre. 

5’’ si toca con; 15'' si es 
surt del cercle o no 
completa les voltes 

6. Agafar i deixar 
bidó 

Agafar un bidó de una cercle de 50 cm 
de diàmetre. S'ha de deixar el bidó al 
mateix cercle després de fer l'obstacle 7 

5'' si s'agafa i no es 
col·loca a dins el cerle; 10'' 
si no s'arriba a agafar 

7. 2'5 voltes a un con Realitzar 2,5 voltes a un con 
10'' si no es realitzen les 
2,5 voltes 

8. Corba doble 
Passar per dins la corba doble delimitada 
per cons 

5’’ si toca con; 10'' si es 
surt de la traçada 

9. Corba accentuada 
a la dreta 

Passar per dins corba accentuada 
delimitada amb cons 

5’’ si toca con; 10'' si es 
surt de la traçada 

10. Corba accentuada 
a l'esquerra 

Passar per dins corba accentuada 
delimitada amb cons 

5’’ si toca con; 10'' si es 
surt de la traçada 

11. Surplace 10'' 

Detenir-se durant 10'' a dins el quadrant 
de 3 metre. El jutge comença a contar 
quan la roda de darrera entre a dins el 
quadrant. Quan s'acaben els 10'' es 
finalitza la prova d'obstacles 

No realitzar-lo: 20'' 

 

La classificació tindrà en compte el número de falls i el temps empleat per realitzar tot 

el recorregut. Tindrà una millor puntuació aquells que hagin fet menys temps en 

realitzar totes les proves. En cas d’empat serà aquell que menys falls hagi obtingut. 

Sortides: El jutge indicarà el moment de la sortida a cada participant. El temps entre 

participants serà d’1 minut. El participant que no es presenti a la sortida serà 

considerat nul. L’ordre de sortida es realitzarà per ordre d’inscripció. 



Els tècnics acreditats, amb exclusió de qualsevol persona, són els únics autoritzats a 

sol·licitar les explicacions del Jurat Tècnic a la prova, en cas de discrepància. Els pares, 

seguidors o acompanyants dels ciclistes no podran en cap cas immiscuir-se en la 

competició. 

Cap persona podrà accedir al circuit durant les competicions. Una zona inaccessible al 

públic, situada a la proximitat de Meta estarà destinada als directors esportius 

acreditats. 

 

PROVA C.R.I. CADETS 

La contrarellotge individual s’iniciarà a les 10:00 h del dia 15 de Maig del 2022 en una 

distància total de 8,13 km. L’ordre de les sortides les donaran els jutges a les 9:30 h. Es 

deixarà 1 minut de diferència entre cada participant. Cada participant s’haurà de 

presentar als jutges 10 minuts abans de la seva sortida per revisar la bicicleta. 

 

PROVA LINIA INFANTILS 

La prova en línia dels infantils tindrà sortida i arribada a Es Migjorn Gran, la sortida a 

l’Av. David Russell, a les 11:15h. A les 11:00h els participants s’hauran de presentar als 

jutges per revisar les bicicletes. 

La sortida de la prova serà neutralitzada durant 1 km, just després de la darrera 

rotonda d’Es Migjorn els jutges donaran la sortida llançada. Realitzaran un total de 

19,3 km, donant 1 volta al circuit i tornada a Es Migjorn Gran per arribar a la Meta. 

 

PROVA EN LINIA CADETS 

La prova en línia dels cadets tindrà sortida i arribada a Es Migjorn Gran, la sortida l’Av. 

David Russell, a les 12:15h. A les 12:00h els participants s’hauran de presentar als 

jutges per revisar les bicicletes. 

La sortida de la prova serà neutralitzada durant 1 km, just després de la darrera 

rotonda d’Es Migjorn els jutges donaran la sortida llançada. Realitzaran un total de 

43,3 km, donant 3 voltes al circuit i tornada a Es Migjorn Gran per arribar a la META. 


