
Copa Catalana d’esquí de rodes 2012
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Croquis detallat del recorregut.

Itinerari previst (rutòmetre).

Punt del 

croquis

Descripció

A GIV-4031 pk 0, sortida de la cursa direcció Meranges.

B GIV-4031 pk 1,400: Cruïlla amb la pista forestal asfaltada que va d’All a 

Gréixer.

C GIV-4031 pk 3: Cruïlla amb la carretera local que va a Gréixer.

D GIV-4031 pl 4,500: Cruïlla amb la pista forestal asfaltada que va a 

Olopte.

E GIV-4031 pk 7: Sortida de la cursa curta, al pas de l’últim corredor de la 

cursa llarga.

F GIV-4031 pk 7: espais per estacionar vehicles a ambdós costats de la 

carretera.

G GIV-4031 pk 9,800, arribada de la cursa a la localitat de Meranges.



Perfil altimètric 
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ALTIMETRIA
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REGLAMENT 3ª CERDANYA ROLLER 2012

Organització: Club d’Esquí Puigcerdà (PEC)

Data de la prova: 
Diumenge 30 de setembre de 2012 a les 10:00

Lloc de la prova: 
Pujada a Meranges des de Ger. La sortida de la prova serà a la localitat de Ger 
(Cerdanya), a la cruïlla de la Ctra- N-260 amb la Ctra. GIV-4031 (Carretera de 
Meranges, GIV-4031 pq 0).

Normativa  :   
- Regiran les normes FIS adaptades a les característiques d’aquesta prova.
- És obligatori l’ús del casc i les ulleres.
- Aquesta  cursa  forma  part  de  la  Copa Catalana  d’esquí  de  rodes  2012 de  la 

Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), i està supeditada al reglament 
de l’esmentada Copa Catalana d’esquí de rodes.

- L’organitzador d’aquesta cursa és el Club d’Esquí Puigcerdà.
- Qualsevol afer no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització de la 

cursa.

Modalitat  :  
Esquí de rodes en estil clàssic. 
No es permet la participació amb esquís de rodes en estil lliure, o amb patins en línia.



Categories i distàncies:
Les categories seran les mateixes que les d’esquí de fons per a la temporada 2012/2013:

Categories Edats Distàncies
Master Nats l’any 1977 i anteriors

9,8 Km 
(Sortida GIV-4031 pq 0)

Sènior Nats entre el 1978 i 1992
Júnior II Nats els anys 1993 i 1994
Júnior I Nats els anys 1995 i 1996
Cadet Nats els anys 1997 i 1998
Infantil II Nats els anys 1999 i 2000 2,8 Km

(Sortida GIV-4031
pq 7)

Infantil I Nats els anys 2001 i 2002
Benjamí Nats l’any 2003 i posteriors

En cap cas un corredor Infantil o Benjami podrà participar en la distància llarga.

Si algun corredor d’edat superior s’inscriu en la distància curta perd l’opció a pujar al 
podi, en cas d’arribar entre els tres primers de la distància.

Hora de sortida  :   
- Distància de 9,8 km: 10:00 hores a la Ctra. GIV-4031 punt quilomètric 0 (Cruïlla amb 
la Ctra N-260, localitat de Ger). 

-  Distància  de  2,8  km:  Al  pas  de  l’últim  corredor  de  la  distància  llarga  pel  punt 
quilomètric 7 de la GIV-4031 (previst sobre les 10:50 aprox.), es donarà la sortida per a 
les categories Benjamí i Infantil 1 i 2. (Hi ha una zona per estacionar vehicles al punt 
quilomètric 7 de la GIV-4031).

Inscripcions: 
Les inscripcions es realitzaran únicament a través del web del Club d’Esquí Puigcerdà: 
www.pec.cat, fins el dia abans de la prova a les 22:00 hores.

Drets d’inscripció  :   
5 €, a pagar en el moment de la recollida de dorsals.

Recollida de dorsals:     
Personalment el mateix dia de la prova, 30 de setembre de 2012, a la zona d’inici de la 
prova. L’horari de recollida de dorsals serà de 08:30 a 09:30 hores.
Els corredors Benjamins i Infantils 1 i 2, inscrits a la distància curta, un cop recollit el  
dorsal i abans de la sortida de la cursa llarga, s’hauran de desplaçar al punt quilomètric 
7 per esperar a la seva sortida.

Assegurança d’accidents i Responsabilitat:
Per participar cal estar federat a la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), amb 
la Targeneu o llicència de corredor. O bé federat en una Federació d'Esports d'Hivern de 
l'estat espanyol, Andorra o França.
És responsabilitat de cada corredor tenir vigent la Targeneu o la llicència de corredor.
Cada participant ha d'haver subscrit una assegurança d'accident i és plenament 
responsable del seu estat de salut. Els participants que no tinguin vigent l’assegurança 
d’accidents hauran de subscriure una assegurança de dia (12 €) en el moment de recollir 
els dorsals.

http://www.pec.cat/


Classificacions i Premis  :  
Distància llarga (9,8 km) Homes i Dones
Distància Curta (2,8 km) Homes i Dones
Es lliuraran trofeus als tres primers homes i a les tres primeres dones de cada distància.
Només optaran al podi i premis de la cursa de 2,8 km (distància curta) els corredors de 
les categories Infantil 1 i 2 i Benjamí.

Organització  :   
L’organització  declina  tota  responsabilitat  enfront  dels  participants,  espectadors  i 
tercers. Així mateix, es reserva el dret de modificar aquest reglament i el recorregut, o 
bé l’anul·lació de la prova en cas de força major.

ATENCIÓ: Consulteu el web (www.pec.cat) per a possibles modificacions

http://www.pec.cat/

