Cir: 05/2017
Barcelona, 27 desembre de 2016.

Benvolguts/des,
Amb la suspensió del “ Duatló de Muntanya del Corredor ”, s’ha produït una modificació a la Lliga i a
la Copa respecte el número de proves puntuables. Per aquest motiu i per tal de donar resposta a
algunes dubtes que ens han plantejats alguns clubs, us fem els següents aclariments:
-

Respecte a la competició de Lliga de Clubs.

a) Puntuen les quatre millors de les cinc competicions que finalment formen part de la lliga (
Tavèrnoles, Òdena,Terrassa, Els Pèlags i Castellcir ).
b) La prova que bonifica amb 20 punts a la lliga i tal com s’estableix en el reglament es la
prova dels Pèlags , on es realitza el CNC . En aquest punt cal fer la següent aclariment :
encara que hi ha una inscripció pel CNC ( reservat a les llicències úniques ) i un altre “Open”
( amb inscripció oberta a tothom ), la classificació per clubs es realitza amb la refundició de
les dues proves, ja que es realitza una única sortida ( es a dir, CNC i Open surten junts ). La
separació a l’hora de la inscripció en dos “llistats” separats es deu a una qüestió
administrativa que ve imposada per l’actual legislació que només permet aspirar als CNC
aquells esportistes amb llicencia única, però que amb cap cas afecta a la classificació per
clubs, ja que pel club tant puntuen els qui tenen llicencia única com els qui no.
c) L’última prova ( Castellcir ) serà la prova de desempat en cas de que hagin clubs amb la
mateixa puntuació.
-

Respecte a la competició de Copa Catalana
No hi ha cap variació i per tant puntuen totes les 5 proves, tal com s’estableix en el
reglament d’aquesta modalitat.
Esperant que s’hagin resolt el possibles dubtes , us desitgem us Feliç Any Nou.
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