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2ª COPA NINS D’ESQUÍ DE FONS  
Temporada 2012 – 2013 

 
 

REGLAMENT 

 
1.- La inscripció a la Copa  Nins s’ha de fer a través del web: www.fceh.cat 

 

Una vegada emplenat el formulari, l’organització de la Copa Nins facilitarà a cada corredor un 

Codi, que serà indispensable de fer constar a qualsevol inscripció. Aquest codi serà personal i 

intransferible per a cada corredor a partir d’aquest moment i per a les temporades següents i 

permetrà fer la classificació de la Copa Nins. Aquest número serà compatible amb el de la 

Copa Catalana i, per al cas de corredors que per edat no poden ja córrer la Copa Nins, els 

servirà per a córrer la Copa Catalana. 

 

Per a qualsevol  informació, modificació o baixa, podreu enviar un correu electrònic a l’adreça: 

copacatalanafons@gmail.com 

  

Els corredors que ja hagueu tret el Codi Copa Catalana, heu de fer servir el número que ja 

teniu. 

Si un corredor s'inscriu un cop començada la temporada, sortirà a la classificació a partir de la 

cursa immediatament posterior a la seva inscripció. La inscripció no tindrà caràcter retroactiu. 

 

2.- Les categories establertes ( masculí / femení ) i les distàncies màximes són: 

  

Bacteri  :  Nascuts el 2007 i 2008  0,5 km 

Pollet  :  Nascuts el 2005 i 2006  1 km 

Benjamí :  Nascuts el 2003 i 2004  1,5 km 

Infantil 1 :  Nascuts el 2001 i 2002  2,5 km 

Infantil 2 :  Nascuts el 1999 i 2000  5 km 

 

3.- La forma de puntuació serà la següent: 

 

1r Classificat 100 Punts.    16è Classificat 15 Punts. 

2n Classificat 80 Punts.    17è Classificat 14 Punts. 

3r Classificat 60 Punts.     18è Classificat 13 Punts. 

4t Classificat 50 Punts.     19è Classificat 12 Punts. 

5è Classificat 45 Punts.    20è Classificat 11 Punts. 
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6è Classificat 40 Punts.    21è Classificat 10 Punts. 

7è Classificat 36 Punts.     22è Classificat 9 Punts. 

8è Classificat 32 Punts.    23è Classificat 8 Punts. 

9è Classificat 29 Punts.    24è Classificat 7 Punts. 

10è Classificat 26 Punts.   25è Classificat 6 Punts. 

11è Classificat 24 Punts.    26è Classificat 5 Punts. 

12è Classificat 22 Punts.    27è Classificat 4 Punts. 

13è Classificat 20 Punts.   28è Classificat 3 Punts. 

14è Classificat 18 Punts.   29è Classificat 2 Punts. 

15è Classificat 16 Punts.   30è Classificat (i posteriors) 1 Punt. 
 

Puntuen totes les curses menys una de les celebrades. Si un corredor fa totes les curses, es 

desestimarà el pitjor resultat. 

 

4.- Al final de la Copa Nins s'establirà una classificació absoluta per equips basada en la suma 

dels punts dels deu primers classificats en cadascuna de les categories.   
 

5.- Per a establir tota classificació a la Copa Nins s'utilitzaran els resultats oficials facilitats per 

cada organització, i no se'n podrà fer modificacions. Així doncs, qualsevol reclamació en relació 

a la classificació d'una prova s'ha de dirigir al seu comitè organitzador en el període de temps 

que s'hagi establert.  

 

6.- Al final de temporada es donaran premis als tres primers classificats (masculí / femení) de 

cada categoria. 

 

7.- En cas d'empat es decidirà a favor de l’esquiador que hagi disputat un major nombre de 

proves de la Copa Nins. Si tot i així encara continua l'empat prevaldrà l'ordre de classificació (o 

la participació) a la prova més nombrosa. 

 

8.- El comitè de fons es reserva el dret de modificar qualsevol punt del reglament si les 

circumstàncies ho aconsellen. 

 

 

NOTES IMPORTANTS 
 

Serà d'obligat compliment per part dels organitzadors de les marxes reservar els premis/podis 

de les distàncies curtes als corredors juvenils (infantils i cadets ). La persona nascuda l'any 

1992 i anteriors pot córrer la distància que vulgui, però ha de saber que no pot optar a pujar al 

podi. 
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Al calendari d’enguany hi ha algunes proves que coincideixen en data. En aquest cas, les dues 

puntuaran igual a la Copa Nins. 

 

Si per raons d'ajornament coincideixen dues proves el mateix dia, només en puntuarà una: la 

que no hagi estat ajornada. Per tant, es recomana als organitzadors que es vegin obligats a 

ajornar una cursa que la facin un diumenge que estigui lliure, o bé un dissabte. 

 

Els organitzadors de les curses inscrites al calendari de Copa Catalana han d’acceptar: 

 

- Demanar el codi de Copa Catalana dels corredors a les inscripcions i fer-lo constar a 

les classificacions finals, per tal d’afavorir la correcta classificació general. 

- Acceptar el material propi de la Copa Catalana: Carpa i Arc Inflable 

 

DORSALS DE LÍDER 
 

Després de la primera prova, s’establiran els líders de cada categoria, homes i dones. A la 

resta de curses, i abans de la sortida, el Comitè de Copa Catalana els facilitarà, a través dels 

organitzadors, un dorsal de LÍDER de color groc, on hi figurarà el nom de la categoria i els 

patrocinadors de la mateixa. 

 

El corredor l’haurà de dur durant tota la cursa i el retornarà a l’arribada, a la mateixa 

organització. En cas que l’esmenta’t corredor fes podi a qualsevol de les distàncies de la prova, 

l’haurà de dur també al podi corresponent. 

 

L’organització de la prova es farà responsable de donar i recollir els dorsals de líder, per a 

retornar-los altra vegada a un membre del Comitè de Copa Catalana. 

 

 

CAMPIONATS DE CATALUNYA 
 

Enguany els Campionats de Catalunya Individuals només estaran oberts a corredors amb 

llicència federativa estatal de corredor. 

Els Campionats de Catalunya de Relleus estaran oberts a tots els corredors dels clubs, tinguin 

llicència o no, per tal de poder donar l’oportunitat de fer el màxim d’equips. 

Com a Campionats de Catalunya les categories establertes són les mateixes que les de la 

Copa Nins.   

Els Campionats de Catalunya no formaran part de la Copa Catalana. 
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LLICENCIA DE CORREDOR ESTATAL 
 

La llicència de corredor dóna dret a poder ser seleccionat per representar la Federació 

Catalana en proves estatals, proves de Copa d’Espanya o als Campionats d'Espanya, així com 

a la classificació oficial de les diferents proves corresponents als Campionats de Catalunya 

(Infantils i Relleus).  


