
 
 

 

CAMPIONATS DE CATALUNYA ABSOLUTS 
CAMPIONATS DE CATALUNYA OPEN 

 
TUIXENT – LA VANSA 

Diumenge 13 de febrer de 2011 
 

 

REGLAMENT 
 

 
A causa de la manca de neu, els CAMPIONATS DE CATALUNYA i CAMPIONATS DE CATALUNYA 
OPEN es traslladen al diumenge 13 de febrer a l'estació de TUIXENT – LA VANSA. Com cada any, 

la cursa és oberta a tothom als Campionats de Catalunya Open i de la classificació se n'extreu els 

campions de Catalunya entre els corredors i corredores que tenen llicència federativa autonòmica i 

estatal. 

La prova es farà a la part alta de l'estació, al circuit de l'Avenc, cosa que vol dir que caldrà accedir-hi 

pel tallafoc, exactament fins al tercer replà d'aquesta pista. Recomanem, doncs, que els clubs 

accedeixin amb temps a la zona de la cursa per evitar endarreriments.  

La recollida de dorsals es farà al mateix lloc de la sortida. 

 
Dia de la prova: diumenge 13 de febrer de 2011 

Lloc de la prova: Tuixent – la Vansa 

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

Modalitat: Tècnica clàssica i sortida cronometrada cada 30 segons 

 

Drets d’inscripció:  

Benjamins i Infantil 1 i 2:  7 € amb TargeFons o TargeNeu, 12 € sense TargeFons o TargeNeu 

La resta de categories: 15 € amb TargeFons o TargeNeu, 20 € sense TargeFons o TargeNeu 

 

Hora de sortida:  

  09.30 h Sortida Cadets, Júniors 1, Júniors 2, Sènior i Màsters. 

  10:30 h Sortida Infantils 1, benjamins, pollets i bacteris. 

 

Inscripcions: la inscripció es farà a través de www.esquifonscripcions.com 

 
Recollida de dorsals: 
Personalment el dia de la cursa de 08:00 a 09:00 del matí  

 

 



Participació segons distàncies: 

 

2,5 km Bacteris masculí i femení: Nascuts el 2005 i 2006 (Camp. Cat. Open) 

 Pollets maculí i femení: Nascuts el 2003 i 2004 (Camp. Cat. Open) 

  Benjamí masculí i femení: Nascuts el 2001 i 2002 (Camp. Cat. Open) 

  Benjamí masculí i femení: Nascuts el 2001 i posteriors (Camp. Cat.) 

Infantil 1 masculí i femení: Nascuts el 1999 i 2000 

 

5 km Infantil 2 masculí i femení: Nascuts el 1997 i 1998 

Cadet femení: Nascuts el 1995 i 1996  

 

7,5 km Cadet masculí: Nascuts el 1995 i 1996 

Júnior 1 femení: Nascuts el 1993 i 1994 

 

10 km Júnior 1 masculí: Nascuts el 1993 i 1994 

Júnior 2 femení: Nascuts el 1991 i 1992 

Sènior femení: Nascuts entre el 1976-1990 

Màster femení: Nascuts el 1975 i anteriors 

 

15 km Sènior masculí: Nascuts entre el 1976-1990 

Màster masculí: Nascuts el 1975 i anteriors 

 

 

Horaris: 

09.30 h Sortida Cadets, Júniors 1, Júniors 2, Sènior i Màsters. 

10:30 h Sortida Infantils 1, benjamins, pollets i bacteris. 

 

Classificacions i Premis: 

Es lliuraran trofeus als tres primers de cada categoria dels Campionats de Catalunya Open i medalles 

als tres primers de cada categoria dels Campionats de Catalunya. 

 

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. 

 


