COPA DE BARCELONA
DE MOTOCROSS 2012
1er. TÍTOL I GENERALITATS
Les Copes de Barcelona de Motocròs destinades als pilots amb llicencia de la
territorial de Barcelona, i es disputaran cada any sota el control dels Òrgans
Tècnics de la FCM .
Aquests Copes s’organitzaran d’acord amb les regles del Codi Esportiu de la FCM.
2on. LLICENCIAS
Les llicències admeses per poder corre aquestes copes i campionats son les
següents:
Homologada RFME, FCM, Credencial FCM.
3on. CATEGORIES
Les categories reconegudes pels Campionats i Copes de Barcelona de Motocròs
son les següents:
a) Copa Barcelona de Motocròs INICI-50, reservat a pilots des de 6 anys
complerts i fins als que en compleixin 9 anys durant el any en curs amb
motocicletes automàtiques, sense canvi de marxes, fins a 50 cc 2T i carburador
lliure.
Les mides màximes de les llantes seran de 12 polzades a la roda de darrera i
14 polzades a la roda davantera. la distancia màxima entre els eixos de roda
serà de 1080 mm +/- 20 mm
Qualsevol pilot de Iniciació que durant el any en curs corri la meitat de les
curses del campionat de la categoria de MX-65 , el any següent no podrà
tornar a participar en la categoria Iniciació.
b) Copa de Barcelona de Motocròs MX-65, reservat als pilots que tinguin 8 anys
complerts i fins als que en compleixin 11 anys durant el any en curs amb
motocicletes fins a 65 cc 2T amb canvi de velocitats i carburador lliure.
Les mides màximes de les llantes seran de 14 polzades a la roda de darrera i
17 polzades a la roda davantera , la distancia màxima entre els eixos de roda
serà de 1180 mm +/- 20 mm
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c) Copa de Barcelona de Motocròs MX-85, reservat a pilots que tinguin 10 anys
complerts i fins a els que compleixin 14 anys durant el any en curs, amb
motocicletes des de 64cc fins a 85 cc 2 T.
En les categories de INICI-50, MX-65 i MX-85 “NO” hi podran puntuar tots els
pilots que han quedat Campions en la classificació final del Campionat de
Catalunya i/o entre els tres primers del Campionat de Espanya en els tres últims
anys, però si que podran participar i puntuar dintre de la categoria
superior,(exemple els de INICI-50 “SI” que poden a la de MX-65, els de MX-65
“SI” que poden a la de MX-85 i els de MX-85 “SI” que poden a la de JUNIOR).
d) Campionat de Barcelona de Motocròs MXJUNIOR . reservat a pilots que tinguin
13 anys complerts i fins als que en compleixin 18 anys durant el any en curs
amb motocicletes des de 80 cc fins a 150 cc 2t i des de 175 cc fins a 250 cc 4t.
d.1) Els pilots de 13 i 14 anys , nomes podran participar amb motocicletes des de
80 cc i fins a 150 cc 2t.
No podran participar en aquesta categoria MXJUNIOR els pilots que han
quedat entre els cinc primers de MX-1 o ELIT i els tres primers de MX-2 o
SOTS19, i/o en alguna copa de promoció de àmbit Espanyol de edat superior
a 14 anys celebrades durant els últims cinc anys.
Serà augmentat en 2 anys la edat màxima per les Fèmines que corrin en les
categories de INICI-50,MX-65, MX-85, i de 4 anys en la categoria MXJUNIOR de
aquest campionat sense comptar SENIOR que es lliura de edat.
e) Campionat de Barcelona de Motocròs MXSÈNIOR , reservat a pilots que tinguin
18 anys complerts amb motocicletes des de 110 cc 2t i/o des de 175 cc 4t.
Aquesta categoria SENIOR “NO” poden puntuar els pilots que hagin quedat
entre els cinc primers dels Campionats de Espanya, Europa o el Mon de MX1,
ELIT, MX2, JUNIOR de Motocròs, Enduro, Rallis o qualsevol especialitat en
que la velocitat sobre terra sigui la predominant, en tota la seva vida
esportiva o be que hagi puntuat en alguna manega de cursa del Campionat de
Espanya, celebrades fora de Catalunya.
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f) Entrenaments diferents categories.

CATEGORIA
MXSENIOR
MXJUNIOR
MX-85
MX-65
INICI-50

TEMPS
20
minuts
20
minuts
15
minuts
15
minuts
15
minuts

g) Manegues de cursa:
En cada categoria es correran dos manegues de cursa segons el següent
paràmetre.
MXSENIOR ---------- 20 minuts + 2v
MXJUNIOR ---------- 20 minuts + 2v
MX-85 ----------------- 15 minuts + 2v
MX-65 ----------------- 10 minuts + 2v
INICI-50 --------------- 10 minuts +2v

Els campions de cada categoria al any següent hauran de corre a la categoria
superior, exceptua’n la categoria SENIOR que el campió ja no i podrà tornar a
puntuar.
Tots els dames articles tant tècnics com esportius de aquest Campionat
seran els mateixos que els del Campionat de Catalunya.
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