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Article 1- Definició
La Federació Catalana de Motociclisme (FCM) convoca el TROFEU CATALÀ DE MOTOTURISME
(a partir d’ara TCM).
El Trofeu està obert a tothom que compleixi el reglament que a continuació s’exposa.
Article 2- Objectiu
Disposar, a Catalunya, d’un trofeu de Mototurisme on els participants gaudeixin de la moto, la
llibertat, l’aventura i l’estratègia.
Article 3- Organitzador del TCM
La FCM, amb la seva comissió social, vetllaran per la correcta aplicació i seguiment del present
reglament i la interpretació davant de qualsevol dubte i/o controvèrsia.
Tota prova puntuable serà validada o acordada per l’organitzador del TCM.
Article 4- Participants
Es pot participar com a conductor de motocicleta o com acompanyant.
-

El conductor ha de disposar del permís de conduir de la motocicleta amb la qual
participarà.
La motocicleta ha de tenir l’assegurança obligatòria i la ITV en vigor.
L’acompanyant no cal que tingui el carnet de conduir.

En tots dos casos s’ha de tenir tramitada la targeta Mototurisme FCM o bé alguna de les
següents llicències: Càrrec Oficial, Llicència Catalana, Llicència Social o Llicència Homologada.
La targeta de Mototurisme té un cost de 25€ per als socis d’un Moto Club federat o de 30€ si no
es forma part d’un Moto Club.
Al tramitar la targeta s’entregarà un pack de benvinguda. El pack de benvinguda es podrà
recollir a la FCM o bé en algun dels esdeveniments del TCM.
Es pot participar amb motocicleta de qualsevol cilindrada.
Article 5- Inscripcions
Per a participar al TCM únicament és necessari disposar dels requisits indicats a l’article 4 i
realitzar la notificació de participació gratuïta a l’àrea privada de la web de la FCM.
Les inscripcions a les curses calendades al TCM s’han de tramitar a través de l’organitzador de
cada l’esdeveniment.
Els límits i dates d’inscripció els indicarà l’organitzador de cada esdeveniment.
Les participacions són vàlides tant On-Road com Off-Road, segons cada esdeveniment.

REGLAMENT TROFEU CATALÀ DE MOTOTURISME 2022
Versió 0.05 (08/03/2022)
Pàgina - 2

Article 6- Esdeveniment
Els esdeveniments puntuables poden ser: rutes, proves de regularitat, concentracions,
trobades, sempre que formin part del calendari del TCM.
Article 7- Categories
H
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Motos Històriques fins l’any 1981 inclòs *
Motos Clàssiques, antiguitat superior a 30 anys *
Scooters fins a 350cc **
Motos de fins a 500cc **
Elèctriques
Open. Totes les motos no incloses a la resta de categories

Únicament es pot participar en una categoria si la motocicleta compleix els seus requisits.
En el cas que un participant participi amb diferents motocicletes, no podrà intercanviar els
punts entre categories.
* - any primera matricula ** - cilindrada indicada a la fitxa tècnica.

Article 8- Esdeveniments puntuables
Totes les curses incloses al calendari oficial del TCM.
Article 9- Calendari TCM
Es publica dins l’annex número 1.
Article 10- Puntuació del TCM
-

-

-

-

Concentracions i trobades incloses a l’agenda, 2 punts.
Participació en Rutes o excursions On-Road.
o Sortir: 1 punt (acumulable als següents)
o Finalitzar ruta entre 50 i 250 km: 2 punts.
o Finalitzar ruta entre 250 i 500 km: 3 punts.
o Finalitzar ruta superior a 500 km: 4 punts.
Participació en Rutes o excursions Off-Road.
o Sortir: 1 punt (acumulable als següents)
o Finalitzar ruta entre 50 i 150 km: 2 punts.
o Finalitzar ruta entre 150 i 300 km: 3 punts.
o Finalitzar ruta superior a 300 km: 4 punts.
Participació en Proves de Regularitat
o Sortir: 1 punt (acumulable als següents)
o Finalitzar 1 punts (acumulable als següents)
o El primer: 3 punts.
o El segon: 2 punts.
o El tercer: 1 punt.
Assistència a curses del Campionat de Catalunya, indicades al TCM: 1 punt. (Horari
d’assistència: de 10h a 12h a l’oficina de les verificacions administratives).
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La prova organitzada exclusivament per als participants del TCM, disposarà d’una puntuació
extra.
Article 11- Classificació
Tots els participants constaran en una classificació general.
Tots els acompanyants constaran en una classificació general.
Hi haurà una classificació per cada categoria.
Es convoca una classificació TCM Femení, on puntuaran totes les participants.
Hi haurà una classificació de Clubs.
Article 12- Premis
●
●
●
●
●

Als
Als
Als
Als
Als

tres
tres
tres
tres
tres

primers classificats a la classificació general.
primers classificats a la classificació d’acompanyants.
primers classificats de cada categoria.
primeres classificades a la classificació TCM Femení.
primers Clubs classificats.

El lliurament de premis s’inclourà dins la Gala Oficial de Lliurament de Premis dels Campionats
de Catalunya de Motociclisme.
Entre els participants es realitzaran sorteigs de:
- Jocs de pneumàtics
- Cascs
- 10 Llibres del 75è aniversari de la FCM
Article 13- Challenges de marques
Les marques implicades en el TCM tindran una classificació pròpia.
Indicades a l’Annex 2
Article 14- Comportament
S’exigeix el màxim respecte cap a tothom, tant als organitzadors com a la resta de participants.
L’objectiu és desenvolupar les activitats de manera respectuosa i integra.
Qualsevol mala praxi o falta de respecte podrà ser motiu d’exclusió del Trofeu Català de
Mototurisme.
Article 15- Altres
Els Annexes, seran publicats per complementar el present reglament. Qualsevol aspecte no
contemplat o qualsevol modificació d’aquest reglament, serà publicat a la web de la FCM i
numerat amb la data de publicació.
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Annex 1- Calendari TCM

*** Exclusiva participació per els inscrits al TCM, aquesta prova tindrà una especial on es
donaran punts extres depenent de la destresa dels conductors.

Annex 2 - Challenges de marques

