
   
  

 

 
 

 

Campionats d’Espanya absoluts 2013 

 

 Dies de competició: del 21 al 24 de març del 2013  

 Lloc: Candanchú 

 Places disponibles: 30 

 Categories seleccionables:  

 

Infantil 1: Nascuts el 2001 i 2002 
Infantil 2: Nascuts el 1999 i 2000 
Cadet: Nascuts el 1997 i 1998 
Junior 1: Nascuts el 1995 i 1996 
Junior 2: Nascuts el 1993 i 1994 

Sènior: Nascuts entre el 1978-1993 
Màster : Nascuts el 1977 i anteriors 
 

o  

 Criteris de selecció 

 Requisits mínims de selecció (complir aquests requisits no suposen que el corredor o 

corredora sigui seleccionat directament sinó que sense ells no seria possible ser 

seleccionat) 

 

 Tenir activada la llicència estatal de corredor/a així com el codi FIS en les 

categories màster, sènior i júnior 1 i 2. 

 Haver participat en els Campionats de Catalunya celebrats a La Quillana el dia 

10 de febrer de 2013, havent quedat dins dels 3 primers de la respectiva 

categoria i no haver fet un temps superior a un corredor o corredora d’una 

categoria inferior. 

 O haver fet podi en alguna de les curses de la copa catalana d’esquí de fons 

en categoria absoluta masculina o femenina. 

 O haver participat en 3 curses de la copa catalana d’esquí de fons quedant 

dins dels 10 primers llocs de la classificació de la respectiva distància pels 

homes i dins dels 5 primers llocs de la distància per les dones. 

   

 Criteri Subjectiu: es valorarà els nivells que hi ha a les diferents categories per tal de 

fer un bon paper. 

 

 En el cas de júniors 2 i sèniors, el viatge i l’estada podran anar a càrrec dels mateixos 

corredors/es si no es disposa de més places 

 A causa de la rebaixa del pressupost del Comitè de fons de la FCEH, es demanarà un pagament 

per corredor seleccionat a sufragar pel club o per la família del corredor o corredora que, en 

aquesta edició, serà de 60 €, en concepte de col·laboració en les despeses d’allotjament. 



   
  

 

 
Aquesta decisió es recordarà als clubs el dia de la comunicació oficial de la llista de seleccionats. 

L’esmentada quantitat serà entregada al responsable de l’activitat. 

 En cas de decisió tècnica, es podria donar el cas que una part de la selecció no faci l’estada 

completa a l’hotel de concentració ja que el dia 24 de març es fan les curses de relleus i podria 

ser que no tots els corredors tinguin plaça per córrer aquesta competició. En tot cas es 

comunicarà la decisió en funció de la marxa de les competicions. 

 Estar seleccionat representa formar part de l’equip català i, per tant, l’estada, preparació 

d’esquís, entrenaments previs a la competició, enceratge dels dies de competició i decisions 

tècniques aniran a càrrec dels tècnics de la FCEH designats per la federació i tots els corredors i 

corredores hauran d’estar sota la seva responsabilitat. 

 L’acceptació per part dels clubs de la selecció dels seus respectius corredors i corredores 

s’haurà de confirmar en el període d’una setmana després de la comunicació oficial del 

llistat de corredors i corredores seleccionats 

 Només seran inscrits a les competicions aquells corredors i corredores seleccionats oficialment 

per la FCEH 

 La llista de seleccionats es donarà a conèixer el dia 9 de març, en ocasió dels Campionats de 

Catalunya de Relleus. 


