
X Pujada Canillo-Montaup 2015 : 10 d’Octubre de 2015 
 
 
Reglament de la prova :  
 

o La prova és oberta a tots els corredors, de qualsevol sexe i procedència  
o Modalitat de la prova : es podrà participar amb esquís de rodes o amb patins de línia al circuit 

curt . La classificació es farà amb una única classificaci ó general.  
o És obligatori l'ús de bastons, casc i ulleres per a tots els corredors. 
o Aquest prova es dins el calendari dels Campionats de Catalunya d ’esquí de rodes 2015  de la  

Federació Catalana d’esports d’Hivern (FCEH) 
o Regiran les normes i reglaments de la FCEH, FAE i FIS aplicables a proves d'aquesta especialitat. 
o Tots els participants estan obligats a complir el reglament i instruccions de la organització. 
o L'organització declina tota responsabilitat enfront els participants, espectadors i tercers. 
o L'organització es reserva el dret de modificar aquest reglament i el recorregut, o bé l’anul·lació de la 

prova en cas de força major. 
 

Assegurança i Responsabilitat : 
 

o Per participar es obligatori estar federat la llicència de corredor 
o Es responsabilitat de cada corredor tenir la llicència vigent 
o Els corredors han de responsabilitzar-se de gaudir d'unes bones condicions físiques per completar 

el recorregut de la prova. 
 

Categories i circuit corresponent : 
 

Categoria  Circuit  
Màster (1980 i anteriors)  

 
Circuit A : 7km 

Sènior (1981-1995) 
Júnior II (1996-1997) 
Júnior I (1998-1999) 
Cadet (2000-2001) 
Ifantil II (2002-2003) Circuit B : 4km  
Infantil I (2004-2005) 
Benjamí (2006 i posteriors) Circuit C : 2 km 

 
Els corredors que optin per fer un circuit que no correspon a la seva categoria no optaran a podi. 
Cap corredor Benjamí ni Infantil podrà inscriure’s al circuit A. 
 

Inscripcions : 
 

o Fins el 08/10/14 a les 15h00 a través de la nostra web : 5€ 
o El mateix dia de la cursa : 10€ 

 
Lliurament de dorsals : 
 

o Dissabte 10 d’octubre de 2014 de les 09h00 a les 09h50 a l’aparcament “Els arenys” , zona de 
sortida de la prova 

o Els corredors de les categories Infantil i Benjamí s’hauran de desplaçar al punt kilómetric 2,8 a 
l’alçada de la Borda Patxeta de seguit ja que després la carretera està tancada al trànsit. 

 
Dia, hora i lloc de sortida la prova : 
 

o Dissabte 10 d’octubre de 2015 
o Circuit A :  sortida a les 10h00 des de l’aparcament els Arenys (darrere el Palau de Gel de 

d’Andorra) 
o Circuit B:  sortida a les 10h00 des de la Borda Patxeta, quilòmetre 2,8 de la carretera de Montaup 
o Circuit C :  sortida a les 10h00 des del punt quilomètric 4,7 de la carretera de Montaup 

  
Classificacions i premis : 
 
 

o Trofeu pels/per les tres primers/res de cada categoria.  
o Només optaran a podi i trofeus del circuit curt (B) els corredors de les categories Cadet, Infantil 1 i 2 

i benjamí. 



 

 
Lliurament de premis i aperitiu : 
 
 

o Lliurament de premis i aperitiu de cloenda a partir de les 12h00 a la sala polivalent de l'edifici 
Perecaus de Canillo 

 
 
Altres serveis de la cursa : 
 

o Hi haurà un punt d’avituallament líquid al km 2,8 pels corredors del circuit A i un 
avituallament comú pels dos circuits en la zona d’arribada de la cursa 

o Ensenyant el vostre dorsal tindreu accés a les dutxes de la sala poliesportiva de l’edifici Perecaus  
 
 

Perfil dels recorreguts : 
 

o  


