
                                                                                                               

 

 

 

La Rabassa • 8 de març de 2014 

 

 

1. Convocatòria: 

Es convoquen tots els corredors catalans per als Campionats de Catalunya de Relleus. Es tracta 

d’una prova Open i hi podran participar tots els corredors, tinguin llicència o no. En el cas dels 

que no tinguin llicència, hauran de treure la llicència de dia de la Fceh en retirar els dorsals. 

2. Data  i lloc de la prova: 

Dissabte 8 de març de 2014, a La Rabassa 

3. Normativa: 

Regiran les normes FIS adaptades a les característiques d’aquesta prova. 

4. Modalitat: 

Primer relleu: Tècnica Clàssica 

Segon relleu: Tècnica Lliure 

Tercer relleu: Tècnica Lliure 

Per a donar més facilitats a la participació, es podran fer relleus mitxes, que entraran a la 

classificació masculina o femenina en funció de la majoria d’integrants del mateix sexe. En cap 

cas podran optar a podi, però. 

5. Participació segons distàncies: 

 
3 x 2,5 km Infantil - Categories de Bacteri a Infantil 2 (Nascuts del 2000 al 2009) 
  
3 x  5  km Absolut- Categories de Cadet a Màster (Nascuts fins el 1999) 
 

6. Inscripcions: 

Les inscripcions es realitzaran únicament a través del servidor www.esquifonscripcions.com. El 

tancament de les inscripcions serà el divendres dia 7 de març a les 14 hores. No s’admetran 

inscripcions a partir d’aquesta data. 

Caldrà fer constar el nom dels tres components del relleu, homes i dones. L’ordre de sortida dels 

components del relleu es pot modificar fins a 1 hora abans de la sortida. 
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7. Horaris: 

 8:00 a 9:00 Recollida de dorsals a La Rabassa 

 9:00  Reunió de caps d’equip a la Zona de sortida 

 10:00  Sortida del primer relleu categoria absoluta 

 11:30  Sortida del primer relleu categoria infantil 

 

 

8. Classificacions i premis: 

Es lliuraran medalles de campió/campiona de Catalunya als tres primers equips classificats 

(homes i dones)  de cada categoria. 

 

9. 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. 

 


