(RRI) REGLAMENT DE RÈGIM INTERN, CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPÍ
17 de desembre de 2014
CAPITOL PRIMER: L’ASSEMBLEA GENERAL.
D’acord amb els Estatuts de febrer de 2010 en el seu capítol tercer, articles 7è i 8è, i com a extensió d’aquests:
Article 1
1.

En una Assemblea General, cap proposta que comporti la modificació dels estatuts o el RRI pot ser sotmesa
a votació, si aquesta no està prèviament especificada a l’ordre del dia. Exceptuant que es compleixi lo que
s’estableix en l’apartat f) del punt 5, d’aquest mateix article 7è dels Estatuts.

CAPITOL SEGON: LA JUNTA DIRECTIVA.
D’acord amb els Estatuts de febrer de 2010 en el seu capítol tercer, article 9è, i com a extensió d’aquest:
Article 2
Convocatòria d’Assemblees Generals (extensió del punt 7 del mateix article):
1.

Les Assemblees Generals de socis es convocaran per escrit, amb una anticipació mínima de 15 dies i en la
qual hi ha de constar la següent informació:
a) Data, hora de la primera i la segona convocatòria.
b) Lloc on se celebrarà, especificant l’adreça.
c) Ordre del Dia, el qual ha d’incloure com a mínim, les matèries que indica el punt 4 de l’article 7è, en el
cas d’una Assemblea Ordinària.

CAPITOL TERCER: ELS/LES SOCIS/ES.
D’acord amb els Estatuts de febrer de 2010 en el seu capítol segon, article 6è, i com a extensió d’aquest:
Article 3
Modalitats, quotes, drets i deures:
1.

S’estableixen les següents modalitats de socis, condicions i quotes.
S'aplica una quota d'alta als nous socis de 10 euros.
a) Honorífics (Socis fundadors de l’entitat i personalitats escollides per votació majoritària dels Socis):
exempts de pagament de la quota.
b) Adults (Socis numeraris majors de 18 anys): 20 euros
c) Juvenils (Entre 14 i 17 anys): 10 euros
d) Infantils (menors de 14 anys): 5 euros

2.

Registre i formes de pagament de la quota:
a) S’efectuarà un únic pagament en el moment d’inscriure’s com a soci i en els successius, mitjançant
l’acceptació d’un rebut domiciliat a l’inici de cada any natural.
b) La quota serà íntegrament abonada amb independència del mes en que es realitzi el pagament.
c) Si en el moment del cobrament el rebut domiciliat, per causes no atribuïbles al Club Ciclista Sant Joan
Despí, aquest resulta ser retornat per la entitat receptora, les despeses que se’n derivessin aniran a
càrrec del titular.
d) El soci que no tingui domiciliat el pagament de la quota podrà, aquest podrà efectuar-lo des de la data de
venciment dels rebuts domiciliats, fins els 3 mesos següents.
e) En el moment d’inscriure’s, cada soci rebrà un número de registre, el qual conservarà fins el dia que
causi baixa a l’entitat. A la vegada, obtindrà un número de Soci que correspondrà coincidint amb l’ordre i
quantitat de socis que tingui l’entitat en l’any natural anterior.
f) El periode de vigència del carnet serà de 6 anys.

3.

Prestacions que s’atorguen als socis:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cobertura de responsabilitat civil en sinistres circulant en bicicleta. (d’acord amb les condicions fixades
per les clàusules de l’entitat asseguradora).
Dret a participar del Campionat Social organitzat per el Club.
Dret a la tramitació de la targeta federativa de la FCC i la RFEC. (pagament a càrrec del soci i amb el
corresponent descompte que es preveu per cada cas i categories).
Dret a obtenir el corresponent descompte en l’accés al Parc Ciclista del Llobregat. (Subjecte a les
variacions que pugui aplicar en tot moment la direcció del Parc Ciclista).
Dret a gaudir de descomptes en els establiments comercials concertats. (cal acreditar-ho i consultar el
llistat actualitzat).
Dret al mallot gratuïtament amb el pagament de la quota inicial de 30 euros (10 euros d’alta + 20 euros
de quota anual).

Article 4
D’acord amb el punt 4rt del mateix article i capítol i com a extensió d’aquest, s’amplia amb un nou apartat (c):
1.

La Condició de Soci es perd:
c) Quan es deixa de pagar la quota, transcorreguts 3 mesos de la data de venciment dels rebuts
domiciliats. Al finalitzar l’any natural, aquest causarà baixa definitiva, amb la corresponent pèrdua del
número d’ordre en el llibre de registre.

CAPITOL QUART: VESTIMENTA OFICIAL.
Article 5
El/les Socis/es tenen dret a obtenir la vestimenta oficial del Club, sempre i quan hi hagi disponibilitat.
1.

2.

Per a la seva obtenció, cal complir amb els següents requeriments:
a) Estar al corrent de pagament de la quota.
b) Manifestar-se com a ciclista actiu/va, que participa en activitats ciclistes organitzades, amb el compromís
de fer-ho en representació de l’entitat.
c) Participar activament en les activitats organitzades per la pròpia entitat.
Mallot: Es considera la peça bàsica de la vestimenta oficial, per tant serà d’accés preferent.

Article 6
Ordre preferencial per a la obtenció de la equipació oficial:
1.

Mallot:
a) Participants del campionat social amb 10 sortides puntuades (lliurament bianual en l’acte de lliurament de
trofeus)= Gratuït.
b) Socis ciclistes (lliurament bianual) = 50% del seu cost.
c) Socis ciclistes (segona equipació) = 100% del seu cost.

2.

Culot:
Es considera una peça secundària de la vestimenta i com qualsevol altre complement de vestir, per a la seva
obtenció, el soci haurà d’abonar el 100% del seu cost.

3.

Es considera preu de cost, el cost real de cada peça amb un increment del 10%, en concepte d’assumpció de
risc per magatzematge.

CAPITOL CINQUÈ: CAMPIONAT SOCIAL.
Article 7
Objectiu:
La finalitat d’aquest campionat, és fomentar les sortides en grup i per tant es premia la participació per damunt de la
gesta esportiva.
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Article 8
Participació en el Campionat Social:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Calendari: El campionat s’inicia el primer diumenge de febrer o festiu oficial a Catalunya i finalitza l’últim
d’octubre. Seran puntuables tots els dissabtes i diumenges i festius dins d’aquest període.
Programació: El/la responsable de cada modalitat (Carretera i BTT) elaborarà un Programa on s’indicarà la
destinació i característiques de cada recorregut, així com el lloc i l’hora de sortida.
Modalitats: Carretera i Bicicleta Tot Terreny (BTT).
Categories: Per cada modalitat s’estableixen tres categories que es diferencien per el seu nivell de dificultat i
distàncies a recórrer.
a) Recorreguts d’alta dificultat i d’elevat quilometratge.
b) Recorreguts de dificultat mitjana i quilometratge moderat.
c) Recorreguts de baixa dificultat amb poc quilometratge i que s’adaptarà d’acord amb el nivell que tinguin
els participants en cada sortida.
Cada participant escull lliurement la categoria en la qual vol participar i en qualsevol moment pot canviar de
categoria en mig del campionat.
Les sortides dels dissabtes seran puntuables per al Campionat Social, sempre i quan el grup estigui compost
de 3 o més ciclistes. En cas de sortir dissabte i diumenge, només puntuarà una de les dues. Un punt per cap
de setmana.
Les sortides amb pluja, seran puntuables en la modalidat de btt, siempre y quan hi hagi un mínim de 3
ciclistas.

Article 9
Condicions de participació en el Campionat Social:
1.

Puntuació: Tenen dret a puntuar, tots/es els/les participants que completin el recorregut establert i estiguin al
corrent del pagament de la quota de Soci. A raó d’un punt per sortida, que es comptabilitzarà prèvia comunicació
al Delegat.
a)

b)
c)
d)

Tant en el cas de que un/a participant arribés tard al lloc d’inici del recorregut, aconseguint atrapar al
seu grup, com si l’abandona abans d’hora per raons justificades, se li atorgarà la mateixa puntuació i
quilometratge que al propi grup.
En el cas de sortides programades de més d’un dia de durada, la puntuació seguirà sent d’1 punt amb la
suma de quilòmetres que es facin en els dies d’aquesta.
És obligatori durant la participació del Campionat Social, l’ús de l’equipament oficial del Club.
En cas de sortides els dissabtes i els diumenges, només puntuarà una de les dues.

2.

Convalidació de punts: Tenen dret a obtenir convalidació de punts i quilòmetres, tots/es els/les participants que
en lloc de fer la corresponent sortida programada, opten per col·laborar en un esdeveniment organitzat per la
entitat, amb els següents condicionants: Aquesta puntuació tant sols es pot convalidar en substitució d’una
sortida programada, que sigui en data posterior a l’esdeveniment en qüestió i que no hagi estat realitzada per
el/la participant.

3.

Esglaonament de convalidacions:
a)
b)
c)
d)

Per efectuar ajudes en curses i similars en data fora del programa previst del Campionat Social = 1 punt
+ 0 km.
Per efectuar ajudes en curses i similars en data coincident amb el calendari del Campionat Social = 1
punt + km. realitzats per la seva colla habitual en la jornada de convalidació.
Per participar activament en el recorregut de la Primavera en Bici = 1 punt + 10 km.
Per actuar com a col·laborador/a actiu/va el mateix dia de La Travessa = 1 punt + 60 km.

4.

Trofeus: Només es donaran trofeus als 3 primers de cada modalitat (carretera i btt), i als que tinguin més de 10
sortides, se'ls donarà un obsequi o record.

5.

Delegat: Cada grup ha de nombrar un/a delegat/da, el/la qual s’encarregarà de fer l’anotació per identificar
tots/es els/les integrants de la sortida, inclosos/es els/les que no participen en el Campionat Social i recollir els
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diners de les quotes, per lliurar-los al/la responsable de la corresponent modalitat (Carretera o BTT).
6.

Classificació: Per establir l’ordre de classificació, tant sols es tindran en compte els punts acumulats, és a dir el
nombre de sortides realitzades i cotitzades. La suma del quilometratge realitzat, servirà per establir l’ordre en cas
d’empat a punts. En la modalitat de BTT, si persisteix l’empat, aquest es decidirà per la suma del desnivell
acumulat.
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