
 

CAMPIONATS DE CATALUNYA i CTS DE CATALUNYAOPEN 
11-12 febrer 2012 • La Llosa 

 
REGLAMENT 

 
1 - Seguint amb la col·laboració amb el club CAPCONF i l’estació d’esquí ESPACE NORDIQUE 
 CAPCIR-HAUT CONFLENT, els CAMPIONATS DE CATALUNYA d’enguany constaran de dues  
 proves: 

-Categories Màster, Sènior, Júnior 1 i 2 , Cadet i Infantil 2: cursa en persecució, estil clàssic i lliure. 

-Categories Infantil 1, Benjamí, Pollet i Bacteri: una cursa en estil clàssic i una cursa en estil liure. 

 

2 -  Les curses en clàssic es desenvoluparan el dissabte dia 11 de febrer, amb els següents horaris  
 i distàncies: 
 10:00  sortida individual cada 15 segons a cronòmetre per a les següents categories: 

  -Júnior 1, Júnior 2, Sènior i Màster Homes  15 km 

  -Júnior 1, Júnior 2, Sènior i Màster Dones i 

   Cadet Homes      10 km 

11:30  sortida individual cada 15 segons a cronòmetre per a les següents categories: 

  -Cadet Dones i Infantil 2, Homes i Dones    5 km 

 12:00  sortida en massa per a les següents categories: 

  -Bacteri i Pollet, Homes i Dones    0,5 km 

  -Benjamí i Infantil 1, Homes i Dones   2,5 km 

 

3-  Els premis d’aquesta cursa es donaran sota el nom de Grand Prix du Capcir. 
 
4-  Les curses en patinador es desenvoluparan el diumenge dia 12 de febrer, amb els següents 
 horaris i distàncies: 
 10:00  sortida segons diferència del dia anterior (handicap) per a les següents categories: 

  -Júnior 1, Júnior 2, Sènior i Màster Homes  15 km 

  -Júnior 1, Júnior 2, Sènior i Màster Dones i 

   Cadet Homes      10 km 

11:30  sortida segons diferència del dia anterior (handicap) per a les següents categories: 

  -Cadet Dones i Infantil 2, Homes i Dones    5 km 

 12:00  sortida en massa per a les següents categories: 

  -Bacteri i Pollet, Homes i Dones    0,5 km 

  -Benjamí i Infantil 1, Homes i Dones   2,5 km 

 

5 - Els premis d’aquesta cursa es donaran sota el nom de Campionats de Catalunya (oficials i open)  
 i Championnat Départamental 66. 



 
En el cas de les categories Infantil 1, Benjamí, Pollet i Bacteri, la classificació final s’establirà amb la suma 

dels temps de les dues proves (combinada). 

 
6 -  Les inscripcions per a les dues curses s’hauran de realitzar a través del servidor d’inscripcions 
 de la Copa Catalana: www.esquifonscripcions.com.  
 Les inscripcions es tancaran a les 14 hores  del divendres dia 10 de febrer. Preu d’inscripció per  
 persona (federats) per a les dues curses: 10  € 
 ATENCIÓ: No s’admetrà cap inscripció després d’aquesta data. 
 

7-   En cap cas es pot participar només en una prova dels dos dies.  
Per a classificar-se per als Campionats de Catalunya cal haver participat en les dues proves. 
 

8-  Per a la Copa Catalana i la Copa Nins, puntuaran els temps de les dues proves. 
 

9-  Recollida de dorsals: Personalment el dia 11 de febrer de 08:30 a 09:30 del matí 
 
10- Participació segons categories: 

 

Bacteri masculí i femení :  Nascuts el  2006 i 2007 

Pollet masculí i femení :  Nascuts el 2004 i 2005 

Benjamí masculí i femení :  Nascuts el 2002 i 2003 

Infantil 1 masculí i femení :  Nascuts el 2000 i 2001 

Infantil 2 masculí i femení :  Nascuts el 1998 i 1999 

Cadet masculí femení :  Nascuts el 1996 i 1997  

Júnior 1 masculí i femení :  Nascuts el 1994 i 1995 

Júnior 2 masculí  femení :  Nascuts el 1992 i 1993 

Sènior masculí i femení :  Nascuts entre el 1977-1991 

Màster masculí i femení :  Nascuts el 1976 i anteriors 

 

11- 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 

 

12-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. 

 


