D’encà 1896
Federació de Ciclisme de les Illes Balears

Palma, 6 de setembre de 2017
Estimat Sr.,

Amb la finalitat de confeccionar el calendari de la FCIB per al 2018, els clubs que estiguin
interessats en organitzar alguna prova ciclista, haura de sol·licitar-ho fins dia 30 de setembre de
2017 mitjançant el formulari adjunt.
Per tal efecte, us enviem el Formulari de sol·licitud de proves (abans d’emplenar consultar abaix les
dates ja reservades i les dates en que no es podran celebrar proves). Una vegada emplenat el podeu
enviar a info@webfcib.es o presentar-lo en l´oficina de la Federació.

Els criteris per atorgar la data d’una prova seran els següents:
-Registrar la sol·licitud dins del plaç establert.
-Antiguitat de la prova.
-Importància de la prova (Campionats de Balears, Campionats Insulars d’esport escolar, etc.)
-A criteri de les diferents Comissions Tècniques de la FCIB, en funció de les categories i/o altres
variables tècniques.
-En cas que els clubs hagin anul·lat alguna de les seves proves durant 2017 s’estudiarà cada cas
individualment.

Heu de tenir en compte que la sol·licitud d’una data no implica la seva concessió.

A més a més cal tenir en compte que en les dates que a continuació es detallen, no es podran
sol·licitar proves de cap modalitat a causa de la disputa d’esdeveniments UCI i per prohibició de
la DGT:


Challenge Internacional a Mallorca (del 25-28/01/18)



Mallorca 312 (28/04/18)



Finals Balears en Edat Escolar (20/05/18)



Diumenges de juliol i agost, des de dijous Sant a dilluns de Pasqua (29/03/18 a 2/04/18) i
festivitat de Ntra. Sra. del Pilar (12/10/18)
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Els clubs interessats en organitzar qualsevol Campionat de Balears heu d’indicar a la sol·licitud
“Campionat de Balears” en l’apartat de tipus de prova i presentar-la en el termini establert a les
oficines de la FCIB. En cas de que hi hagi més d’una sol·licitud d’un mateix Campionat, la FCIB
estudiarà el cas. Aquests Campionats tindran una data màxima de celebració de dues setmanes
abans dels seus respectius Campionats d’Espanya, encara sense data concreta.

Pel que fa a les Finals Balears d’Edat Escolar de ciclisme en carretera, comptadores com a
Campionat de Balears, es poden sol·licitar de la mateixa manera que un Campionat de Balears a
condició de que s’organitzin en la data establerta per la Direcció General d’Esports: el diumenge 20
de maig de 2018.

Aprofitem per saludar-los atentament,

Federació de Ciclisme de les Illes Balears
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Data d´entrada (a emplenar per la FCIB)

DATA SOL·LICITADA

CLUB ORGANITZADOR

NOM DE LA PROVA

LLOC DE CELEBRACIÓ
TIPUS DE PROVA (marcau amb una X)
Cursa Ciclista
Marxa Cicloturista
MODALITAT DE LA PROVA (marcau amb una X)
Circuit urbà

Carretera

Carretera CRI

BTT - XC

BTT - DH

Pista

Ciclo-Cross

CATEGORIA DE LA PROVA (marcau amb una X)
Cursa Regional
Cursa Nacional
Cursa Internacional
CATEGORIA DELS PARTICIPANTS (marcau amb una X)
Promeses

Principiant

Aleví

Infantil

Cadet

Júnior

Elit/S-23

Màsters

Cicloturista

CAMPIONAT DE BALEARS
SUPERCOPA MALLORCA

OBSERVACIONS

Club
Signatura i Segell
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