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

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

teniu. 

Per als corredors nous caldrà emplenar el formulari i l’organització de la Copa Catalana us 

facilitarà el 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 Catalana.  

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

copacatalanafons@gmail.com 

S’acceptarà, excepcionalment, la inscripció d’un corredor a la Copa Catalana en qualsevol 

moment de la temporada 2010, amb caràcter retroactiu. 

 

2.- Les categories establertes ( masculí / femení ) són: 

  

Benjamí :  Nascuts el 2001 i posteriors 

Infantil 1 :  Nascuts el 1999 i 2000 

Infantil 2 :  Nascuts el 1997 i 1998 

Cadet  :  Nascuts el 1995 i 1996 

Junior 1 :  Nascuts el 1993 i 1994 

Junior 2 :  Nascuts el 1991 i 1992 

Sènior  :  Nascuts entre el 1976-1990 

Màster  :  Nascuts el 1975 i anteriors 

 

3.- La forma de puntuació serà la següent: 

 

- En el cas de les curses de dues distàncies diferents les fórmules seran les següents 

Distància llarga: Punts atleta= temps del vencedor/ temps de l'atleta X 1000 

Distància curta:Punts atleta= temps del vencedor/ temps de l'atleta X 250 

 

 - En el cas de les curses de tres distàncies diferents les fórmules seran les següents 

Distància llarga: Punts atleta= temps del vencedor / temps de l'atleta X 1000 

Distància mitjana:Punts atleta= temps del vencedor / temps de l'atleta X 500 

Distància curta:Punts atleta= temps del vencedor / temps de l'atleta X 250 

 

Els temps es passen a segons i els punts s’arrodoneixen a dos decimals. 

 

 


