
                                                                                                               

 
 
 

       

REGLAMENT DE CURSES POPULARS D’ESQUÍ DE FONS 
COPA CATALANA I COPA NINS 
Temporada 2013/2014 
 
 
Reglaments de referència:   
 
Per a qualsevol  altra qüestió que no estigui escrita en aquest reglament, les curses 

populars d’esquí de fons han de respectar les regles editades per la FIS al seu 
reglament en vigor. 

     El podeu descarregar a l’adreça següent: 
http://www.rfedi.es/files/ICR%20FIS%20XCS%20MARZO2011%20castellano.pdf 

 
Les curses populars d’esquí de fons són obertes a: 
 

- Titulars d’una llicència catalana de competició estatal. 
- Titulars d’una “llicència de dia” Fceh per la prova en qüestió. 

 
Podeu descarregar els tipus de llicència i cobertures a: 
http://www.fceh.cat/apartat/17/Federa't/ 
 
Distàncies i categories:  
 
Les curses populars d’esquí de fons són obertes a tots els esquiadors a partir de la 
categoria Pollet. 
Les categories oficials estan publicades a: 
http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_21_Grups_Edat_2014.pdf 
Hi ha fixada una distància màxima per cada categoria, segons es pot veure a la taula 
d’edat per a curses populars d’esquí de fons. (Annex 1) 
 
Obligacions entre les organitzacions i la Fceh: 
 
Per tal que una cursa sigui homologada i/o inscrita als calendaris oficials de la Fceh, la 
prova (i amb ella el seu comitè d’organització) ha de ser organitzada per un club, un 
agrupament de clubs, un Comitè d’esquí o la Fceh. 
 
Els logos de la Fceh i del club organitzador hauran de figurar a tots els documents i/o 
mitjans de comunicació utilitzats per l’organitzador. 
 
Els organitzadors han d’assumir i respectar els següents requisits: 
 

1- Acceptar i instal·lar el material propi de la Copa Catalana: Arc inflable i Carpa, 
amb els logos establerts. A l’arc inflable es disposa d’un espai de  (100 X 80 cm)                           
amb velcro, on es podran disposar els patrocinadors propis de la cursa. 

2- Inscriure els corredors amb el Codi Copa Catalana corresponent i fer-lo constar 
a totes les classificacions. 

http://www.rfedi.es/files/ICR%20FIS%20XCS%20MARZO2011%20castellano.pdf
http://www.fceh.cat/apartat/17/Federa't/
http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_21_Grups_Edat_2014.pdf


                                                                                                               

3- Acceptar i assignar els dorsals de líder de la Copa Catalana i Copa Nins (dorsals 
grocs) per a cada categoria. La Fceh facilitarà unes etiquetes adhesives per tal 
de poder identificar els corredors amb el número de dorsal real. 

4- Enviar a la Fceh i al DT corresponent els resultats oficials de la prova, com a més 
tard al segon dia després de la prova. 

 
Inscripció al calendari oficial d’activitats de la Fceh: 
 
Només les candidatures enviades a la Fceh abans del 27 de setembre a través del 

formulari corresponent, que es pot descarregar al web de la Fceh, podran ser 
admesos.  

Es passarà un càrrec per inscripció de cursa de 50 €, import que cobrirà les despeses 
del DT assignat a la competició. 

(Annex 2) 
 
 
Obligacions  sobre el Delegat Tècnic (DT):  
 
L’organització de la prova ha de ser supervisada obligatòriament per un Delegat Tècnic 

(DT) de la Fceh, Rfedi o FIS (en funció del tipus de prova). Les dades del DT assignat 
s’enviaran als clubs organitzadors des de la Fceh. 

Les organitzacions hauran de contactar amb el DT assignat per tal de poder-li 
comunicar les informacions importants unes setmanes abans de la prova. 

Les decisions sobre anul·lació i/o ajornament de la prova es prendran conjuntament 
amb el DT. 

 
Jurat de la prova: 
 
El Jurat de la prova serà constituït i habilitat per a atendre qualsevol reclamació dels 

corredors o sobre qualsevol infracció dels reglaments que hagi pogut veure.  
Les decisions del Jurat de la prova són soberanes. 
 
El Jurat de la prova es composarà de: 

- el Delegat Tècnic (DT) que en serà el President. 
- el director de la Prova 

 
 
  INSCRIPCIONS – RESULTATS – PREMIS – RECLAMACIONS 
 

 
Inscripcions dels corredors: 
 
Cada organitzador és lliure de fixar les modalitats d’inscripcions, els teminis 

d’inscripció, el preu dels drets d’inscripció i les modalitats de retorn en cas 
d’anul·lació. Des de la Fceh recomanem fer les inscripcions a través del web 
propi de la Fceh: www.esquifonscripcions.com 

 
Cas particular: quan la prova s’utilitza com a prova de suport als Campionats de 

Catalunya i/o d’Espanya de llarga distància, els drets d’inscripció no podran 

http://www.esquifonscripcions.com/


                                                                                                               

superar la xifra de 15 € pels atletes pertanyents als esquips regionals i/o 
nacionals. 

En el cas de Campionats d’espanya, les inscripcions s’hauran de fer a través de 
l’extranet de la Rfedi: 

http://www.rfedi.es/login.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2findex.aspx 
 
Els participants hauran de presentar (segons les modalitats previstes per 

l’organitzador): 
 

- Llicència catalana de competició estatal. 
- Llicència autonòmica de competició estatal (altres federacions autonòmiques). 

 
Atribució de les línies de sortida: 
 
L’estadi de sortida s’haurà de delimitar clarament i el seu accés estarà indicat, per tal 

de controlar l’emplaçament correcte dels participants segons l’atribució de les 
seves línies de sortida.  

Sempre que el nombre de participants (superior a 100) ho justifiqui, els organitzadors 
emplaçaran els corredors en vàries línies de sortida diferents, una darrera de 
l’altra. 

L’atribució d’aquestes línies per als homes i dones es farà segons els punts Rfedi, en 
cas que la prova estigui inscrita al calendari nacional Rfedi o bé punts FIS si la 
prova està inscrita a aquest darrer calendari. 

La classificació del mateix corredor a la prova de la temporada anterior es podrà tenir 
també en compte, sempre que hagi acabat dintre dels 50 primers. 

Es recomana fer un controld’accés, bé amb un tampó o similar al dorsal, o bé per escrit 
en un full de l’organització. 

L’organització és responsable dels Dorsals Grocs de líder de la Copa Catalana i Copa 
Nins, que hauran estat entregats per un membre del Comitè de Fons de la Fceh 
(conjuntament amb els adhesius i el llistat de líders en curs). Els hauran 
d’entregar al corredor abans de la prova i els hauran de recollir una vegada el 
corredor hagi acabat la prova. L’organitzador els haurà de retornar al membre 
del Comitè de Fons de la Fceh una vegada acabada tota la competició.  

 
Cronometratge:  
 
Les organitzacions poden triar el sistema de cronometratge més adequat a les 

característiques de la prova i al seu pressupost. Tanmateix, cal tenir en compte 
el material imprescindible següent: 

Material necessari: 
 a. Cronòmetre amb xip adossat a la cama (recomanable i opcional). 
 b. Cronòmetre manual amb banda d’impressió. 
 c. Cronòmetre manual per a doblar els temps. 
 d. Una càmera per a foto-finish o bé 2 càmeres de vídeo, una que filmarà la línea 

d’arribada i una altra que filmarà els dors dels corredors arribats (per tal de 
veure el número del dorsal) (recomanable i opcional). 

Personal necessari: 
a. Una persona a la gestió informàtica. 
b. Una persona al cronometratge, a càrrec del cronòmetre. 
c. Una persona que classifica els corredors (opcional) 

http://www.rfedi.es/login.aspx?ReturnUrl=%2fextranet%2findex.aspx


                                                                                                               

d. Una persona al cronòmetre manual de doblatge. 
e. 2 equips de 2 persones com a jutges d’arribada. A cada equip 1 persona que 

dicta l’ordre d’arribada (jutge) i 1 persona que l’escriu en un full. Aquests 2 
equips s’han de situar a cada costat de la línea d’arribada. 

 
Posta en marxa:  Sincronització dels diferents materials de cronometratge 30 minuts 

abans de la sortida (Cronòmetres, cronòmetre manual, rellotge de sortida). 
 
Els resultats provisionals: 
 
Hauran de ser penjats a la vora de l’àrea d’arribada, com a molt tard una hora després 

de l’arribada del primer corredor. 
 
Resultats: 
 
Els cronometradors hauran de publicar les llistes dels resultats individuals (homes i 

dones) per a cada distància. Cada participant  hi podrà trobar la seva classificació 
segons la seva categoria oficial. 

L’organització haurà de fer arribar a la Fceh els resultats oficials (com a molt tard 2 dies 
després de la prova), que es publicaran al seu web immediatament, per a 
consulta. Igualment es farà un petit reportatge si es facilita la informació i 
diverses fotografies. 

 
Premis: 
 
Els organitzadors podran recompensar els guanyadors segons els seus propis criteris: 

per distància, per categoria, per equip, etc. 
Cas particular: en ocasió del Campionat de Catalunya de llarga distància, la Fceh farà 

una entrega de medalles abans o després del repartiment de premis de la 
competició, només als corredors federats. Igualment si la prova forma part del 
Campionat d’Espanya de llarga distància (Rfedi). 

 
Reclamacions: 
 
Les reclamacions s’adreçaran al Jurat de la prova d’acord amb les regles fixades per la 

FIS (Art.362). 
 
   
   SEGUIMENT MÈDIC I SEGURETAT A LES COMPETICIONS 
 
Obligacions de l’organitzador: 
 
Tot organitzador és responsable del seguiment mèdic de la seva competició, quant als 

accidents que puguin ocórrer als competidors durant la competició o bé a 
l’entrenament previ. També ho és del públic assistent. Aquest seguiment 
s’haurà d’adaptar segons la importància de la competició (nombre i edat dels 
competidors, nombre d’espectadors). 

 
 
 



                                                                                                               

 
Caldrà, com a mínim, poder procedir a: 
 
-L’evacuació dels ferits de la neu (servei de pistes de l’estació) amb un enginy a motor 

(moto de neu, màquina de traçar, etc.) o bé un trineu. 
-L’evacuació secundària del ferit cap a un Centre Mèdic. 
 
En el cas que s’hagués previst la presència d’un Metge a la competició, aquest podrà 

prendre qualsevol decisió mèdica, quant a la  participació o abandonament de la 
competició per part d’un corredor. Aquesta decisió l’haurà d’indicar al DT de la 
cursa i a l’organitzador. 

 
El mínim de serveis mèdics per a una competició serà: 
 
-Socorristes o bombers per a procedir a l’evacuació del ferit de la neu (servei de pistes 

de l’estació) amb un enginy a motor o bé un trineu. 
-Una ambulància per a l’evacuació del ferit cap a un Centre Mèdic. 
 
 
 ASSEGURANÇA DE RESPONSABILIAT DELS CLUBS ORGANITZADORS 
 
Sobre les informacions relatives a les assegurances i responsabilitats del clubs, podeu 

consultar els documents següents: 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d
15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56
159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=acti
on%3Dfitxa%26documentId%3D522625%26mode%3Dsingle%26searchId%3D5
53664%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachet
oken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken 
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D522625%26mode%3Dsingle%26searchId%3D553664%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D522625%26mode%3Dsingle%26searchId%3D553664%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D522625%26mode%3Dsingle%26searchId%3D553664%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D522625%26mode%3Dsingle%26searchId%3D553664%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D522625%26mode%3Dsingle%26searchId%3D553664%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D522625%26mode%3Dsingle%26searchId%3D553664%26language%3Dca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken

