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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 consta d’una sèrie de proves Mototurístiques 

puntuables i obertes a tothom que compleixi el present reglament. 

  

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. Descobrir el territori i tenir nous reptes. 

 

Article 3- Organitzador del TCM 

La FCM, amb la seva comissió de Mototurisme i Oci, 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 a acompanyant. 

- El conductor ha de disposar del permís de conduir en vigor, i que permeti conduir la 

motocicleta amb la qual participarà. 

- La motocicleta ha de tenir l’assegurança obligatòria i la ITV en vigor. 

- Es pot participar amb motocicletes de qualsevol cilindrada.  

Tant si es participa com a conductor o com a acompanyant 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. 

 

Article 5- Targeta de Mototurisme 

La targeta de Mototurisme té un cost de 30€ per als socis d’un Moto Club federat, o de 40€ 

si no es forma part d’un Moto Club. 
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Per tramitar aquesta targeta cal:  

- Donar-se d’alta a la FCM per mitjà de la web www.fcm.cat 

- Entrar dins la “Zona privada” 

http://fcm.fedemoto.info/ZonaPrivada/privada_entrar.html 

- Anar a l’apartat “Nova llicència” i triar l’àmbit “Catalana” i la categoria “Mototurisme”.  

Aquesta targeta us donarà dret a participar i puntuar en els diferents esdeveniments que 

formin part del TCM. La tramitació d’aquesta targeta comporta l’acceptació i compliment 

d’aquest reglament.  

En tramitar la targeta, s’ofereix als nous afiliats un pack de benvinguda que es podrà recollir 

a la FCM o bé en algun dels esdeveniments del TCM. 

 

Article 6- Inscripcions i notificacions 

Per a participar al TCM, cal complir els requisits indicats a l’article 4 i és imprescindible 

notificar els esdeveniments en què es vol participar a través de l’àrea privada de cada 

participant a la web de la FCM. Aquesta notificació és gratuïta i serveix per registrar la 

participació a la prova i recollir-ne els resultats per configurar les classificacions. La notificació 

en cap cas és una inscripció a la prova, la qual s’ha de tramitar a través dels mitjans designats 

per l’organitzador de cada prova del TCM.  

Els límits i dates d’inscripció els indicarà l’organitzador de cada esdeveniment. 

 

Article 7- Categories 

H Motos Històriques fins l’any 1981 inclòs * 

C Motos Clàssiques, antiguitat superior a 30 anys * 

S Scooters fins a 350cc ** 

E Elèctriques 

G Open. Totes les motos no incloses a la resta de categories 

F Femenina 

A Acompanyant 

*  - any primera matrícula ** - cilindrada indicada a la fitxa tècnica.  

Només es pot participar en la categoria escollida si la motocicleta compleix els seus requisits.  
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En cas que un participant participi en diferents categories al llarg del TCM, no podrà 

intercanviar els punts entre categories. 

 

Article 8- Esdeveniments puntuables 

Els esdeveniments puntuables poden ser: rutes, proves de regularitat, concentracions, 

trobades, etc. sempre que formin part del calendari del TCM. 

- Participació en qualsevol prova indicada al calendari TCM: 1 punt.  

(Horari de verificació: de 10h a 12h a l’oficina de les verificacions administratives). 

- Participació en Rutes o excursions On-Road. 

o Finalitzar ruta entre 50 i 350 km: 2 punts. 

o Finalitzar ruta entre 350 i 750 km: 3 punts. 

o Finalitzar ruta superior a 750 km: 4 punts. 

 

*En les rutes de més d’un dia, cada jornada puntua de manera independent amb el seu 

quilometratge corresponent. 

 

Es pot consultar el calendari a l’Annex 1. 

 

Article 9- Classificació 

Tots els participants constaran en una classificació general.   

Tots els acompanyants constaran en una classificació general d’acompanyants. 

Hi haurà una classificació per a cada categoria. 

Es convoca una classificació TCM Femení, on puntuaran totes les participants. Aquesta 

classificació recollirà els punts de totes les proves en què hagin participat, independentment 

de la categoria.  

En cas d’empat en les primeres posicions d’una classificació, el procés per desempatar serà 

el següent: Després de la darrera prova, a cada pilot empatat se li calcularan els kms 

recorreguts des de la seva residència registrada a la llicència TCM fins a l’inici de les diferents 

proves en què hagi participat. Es medirà amb Google Maps agafant la distància més curta i 
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es determinarà la classificació segons els kms totals, de manera que els pilots amb més kms 

tindran una millor posició. 

Hi haurà una classificació de Clubs afiliats a la FCM. Aquesta classificació recollirà els punts 

de totes les proves en què hagin participat els membres del club, independentment de la 

categoria.  

 

Article 10- Premis 

• Als tres primers classificats de cada categoria.  

• A les tres primeres classificades a la classificació TCM Femení. 

• Als tres primers Clubs classificats. 

• Als tres primers classificats a la classificació d’acompanyants. 

 

El lliurament de premis s’inclourà dins la Gala Oficial de Lliurament de Premis dels 

Campionats de Catalunya de Motociclisme.  

A més, al llarg de tot el TCM, per l’assistència a cada prova, a cada participant se li adjudicarà 

un número per un sorteig. Al final de l’última prova del TCM es realitzaran sortejos de: 

- Jocs de pneumàtics 

- Cascs 

- Llibres del 75è aniversari de la FCM 

 

Un participant podrà rebre només un premi, que podrà recollir directament al lloc del sorteig, 

o posteriorment a les oficines de la FCM. 

 

Article 11- Challenges de marques 

El TCM treballa per col·laborar amb marques i oferir diferents Challenges, que consisteixen 

en una classificació pròpia addicional pels participants amb motos de marques associades 

amb el TCM. A banda, aquests participants poden obtenir premis especials oferts per cada 

marca. 

Indicades a l’Annex 2. 
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Article 12- Comportament 

Per tal de desenvolupar les activitats de manera respectuosa i íntegra, s’exigeix el màxim 

respecte i bon comportament cap a tothom. 

No es tolerarà cap mena de violència, mostra d’odi o falta de respecte cap als participants, 

organitzadors de proves o responsables del TCM, tant en les comunicacions com durant els 

esdeveniments. Qualsevol incompliment d’aquest article podrà ser motiu d’exclusió del 

Trofeu Català de Mototurisme. 

Article 13- Compromís d’igualtat 

El TCM encoratja la participació femenina en les proves del TCM i es convoca una classificació 

TCM femení. 

El TCM està obert a participants de qualsevol procedència, gènere, orientació sexual, religió, 

etc. i es compromet a vetllar, junt amb els organitzadors, perquè cap participant sigui 

discriminat per aquests motius. 

 

Article 14- Compromís amb el Medi Ambient 

En la mesura que sigui possible, el material de difusió, regals, targetes, etc. serà sostenible, 

reciclable i respectuós amb el medi ambient. 
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Annexos 

Els Annexes, seran publicats per complementar el present reglament. Qualsevol aspecte no 

contemplat en aquest reglament o qualsevol modificació, serà publicat a la web de la FCM i 

numerat amb la data de publicació. 

Annex 1- Calendari TCM 

28, 29 i 30 d’abril: Ruta 100 Colls 

27 de maig: Rider 1000 

17 de juny: Sense Límits 

1 de juliol: Crom Ride 

16 o 23 de setembre: Cherokee Rider (data provisional, Consultar amb l’organitzador) 

21 o 28 d’octubre: Ruta de cloenda del TCM organitzada per la Penya Motorista de Barcelona 

i la Penya 100 per Hora. (data provisional, Consultar amb l’organitzador) 

 

Annex 2 - Challenges de marques 

- Challenge Kawasaki 

 


