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Reglament 
 

DATA:DATA:DATA:DATA: Dissabte , 4 de gener de 2014. 
HORAHORAHORAHORA: : : : Comencem a les 10:00 hores (consulteu horaris categories).  
LLLLLLLLOC:OC:OC:OC:  Estació de Sant Joan de l’Erm. 
 

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES    
Categoria Patufet  (nens / nenes nascuts el 2010 i 2012) 0,25 km 
Categoria Bacteri  (nens / nenes nascuts el 2008 i 2009) 0,50 km 
Categoria Pollet   (nens / nenes nascuts el 2006 i 2007) 1 km 
Categoria Benjamí  (nens / nenes nascuts el 2004 i 2005) 1,5 km 
Categoria Infantil 1 (nens / nenes nascuts el 2002 i 2003) 2,5 km 
Categoria Infantil 2 (nens / nenes nascuts el 2000 i 2001) 5 km 
Categoria Cadets F  (noies nascudes el 1998 i 1999 )  5 Km 
Categoria Cadets M  (nois nascuts el 1998 i 1999 )   7,5 Km 
 

MODALITAT:MODALITAT:MODALITAT:MODALITAT: Tècnica  clàssica. 
SORTIDA:SORTIDA:SORTIDA:SORTIDA:     Es realitzaran  sortides en massa. 
INSCRIPCIONS:INSCRIPCIONS:INSCRIPCIONS:INSCRIPCIONS:        Preu: 10 €. Cal fer-les a la web: 

www.esquifonscripcions.com   a l’apartat COPA NINS. 
   No es faran inscripcions el mateix dia de la cursa. 
ASSEGURANÇA:ASSEGURANÇA:ASSEGURANÇA:ASSEGURANÇA:  Cal tenir activa la llicència catalana de competició 
estatal, o bé escollir la llicència de dia a la pàgina d’inscripcións. 
 
Divendres, 3 de gener  

19:00 Tancament d’inscripcions online. 
 

19:30-20:30 Últimes inscripcions al local del club 
 

Dissabte , 4 de gener 
   9:00 – Recollida dorsals, àrea cronometratge. 

  10:00 – Sortida Cadets i Infantil 1 i 2.. 

10:45  – Sortida Categoria Benjamí i Pollet.  

  11:30 – Sortida Categoria Bacteri i Patufet....             
 

12:15 - Reunió de caps d’equip a l’àrea de sortida. 
     Reclamacions. 
  12:30 – Repartiment de premis a la zona d’arribada.         
PREMISPREMISPREMISPREMIS: : : : Hi haurà premis per als 3 primers classificats de cada 
categoria.    
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A principis dels anys setanta, un grup de pares va considerar que calia 
aprofitar les oportunitats que oferia l’estació hivernal als entorns de la Seu 
d’Urgell i comarca, així que van apostar de forma decidida per l’esquí de fons. 
 
En aquestes circumstàncies, i aprofitant el creixent interès per aquesta modalitat 
d’esquí que el CEC (Centre Excursionista de Catalunya) i l'ICÀRIA havien iniciat a 
la zona, van portar a constituir oficialment, el 25 d’abril de 1975, el Club Esquí 
de Fons Urgellet – Cerdanya (CEFUC) amb l’objectiu clar de dur a terme una 
tasca social i esportiva oberta a tot el jovent de la Seu d’Urgell i comarques 
veïnes. 
 
En poc temps, va resultar ser un dels clubs amb 
més practicants i, fins fa pocs anys, ha estat l’únic 
club a Espanya dedicat exclusivament a l’esquí de 
fons. D’aquí han sortit una bona part dels esquiadors 
que han destacat tant a nivell català com espanyol i, 
fins i tot, alguns d’ells han format part dels equips 
nacionals participant als Jocs Olímpics d’hivern. 
Actualment, tenim representants del club treballant 
com a tècnics en diferents federacions esportives 
d’hivern (espanyola, polonesa, japonesa) i participant en competicions d’àmbit 
mundial. La Laura Orgué, que aquest any es prepara pels Jocs Olímpics d’hivern 
de Sochi, també forma part del nostre club. 
 
Des de llavors, el CEFUC ha estat promocionant l’esquí de fons principalment a 
les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya, centrant les seves activitats a les 
zones de Sant Joan de l'Erm, Lles i Aransa. S’ha aconseguit que més d’un miler 
i mig de socis hagin estat en algun moment en contacte amb l’esquí de fons 
mitjançant, entre d’altres, els tradicionals cursets de Nadal, Reis i Pasqua que 
el CEFUC ha organitzat durant aquests 38 anys, els grups de Perfeccionament i 
Tecnificació, i l’equip de corredors. 
 
Però també pel CEFUC han passat els anys. La tasca que van iniciar aquell grup 
d’aficionats l’any 1975 ha passat de generació en generació, i aquella canalleta 
que llavors s’iniciava a l’esquí, i altra que ho va  fer més tard, ara estan al 
capdavant del club. El local social ha anat canviant d’emplaçament des de la 
Llibreria Miñambres o Farmàcia Mallol per on tothom havia de passar a fer les 
seves inscripcions, fins a l'actual del Pati Palau. Els autocars, però, continuen 
sent els Brugulat. Malgrat tot, l’objectiu bàsic del club continua sent el mateix: 
promocionar i afavorir la pràctica de l’esquí de fons perquè continuï tant arrelat 
a la nostra comarca. 


