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Aransa • 19 de febrer de 2017 

 

 

1. Convocatòria: 

Es convoquen els corredors catalans amb llicència de competició per als Campionats de 

Catalunya Individuals. 

 

2. Data  i lloc de la prova: 

Diumenge 19 de febrer de 2017, a Aransa. 

 

3. Normativa: 

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

 

4. Modalitat: 

Tècnica clàssica, sortida a cronòmetre. 

 

5. Participació segons distàncies: 

2,5 km U10 masculí i femení: Nascuts el 2007 i 2008 

U12 masculí i femení: Nascuts el 2005 i 2006 

 

5 km U14 masculí i femení: Nascuts el 2003 i 2004 

U16 femení: Nascuts el 2001 i 2002  

 

7,5 km U16 masculí: Nascuts el 2001 i 2002 

 

10 km U18 masculí i femení: Nascuts el 1999 i 2000 

U20 femení: Nascuts el 1997 i 1998 

SEN femení: Nascuts entre el 1977-1996 

MST femení: Nascuts el 1976 i anteriors 

 

15 km U20 masculí: Nascuts el 1997 i 1998 

SEN masculí: Nascuts entre el 1977-1996 

MST masculí: Nascuts el 1976 i anteriors 
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6. Repartició dels circuits: 

Les proves de 2,5 km i de 5km es desenvoluparan al circuit de 2,5km. 

La prova de 7,5km constarà d’una volta al circuit de 5km i d’una al de 2,5km. 

Les proves de 10 km i 15 km es desenvoluparan al circuit de 5km. 

 

 

7. Inscripcions: 

El tancament de les inscripcions serà el dijous dia 16 de febrer a les 24 hores.  

No s’admetran inscripcions a partir d’aquesta data. 

Imprescindible estar en possessió de la llicència OFICIAL de competició. 

 

8. Preu de la inscripció: 

 -Màster, Sènior, U18 i U20 :  10€ 

 -U16, U14, U12 i U10  :  5€ 

 

9. Pagament inscripció: 

� Esportistes catalans ingrés al compte de la FCEH ES08 2100 2890 47 0200054549 

� Esportistes FFAA ingrés al compte de la FCEH ES08 2100 2890 47 0200054549 

� Esportistes francesos i andorrans in situ a la recollida del dorsal 

 

9. Procediment inscripcions: 

� Els esportistes catalans a través de l’EXTRANET RFEDI mitjançant els seus clubs 

� Esportistes FFAA a través de l’EXTRANET RFEDI mitjançant els seus clubs 

� Els esportistes francesos i andorrans per escrit amb el document adjunt al correu 

cristina.orea@fceh.cat  

 

10. Horaris: 

 8:30 a 9:30 Recollida de dorsals al Fornell (Aransa) 

 9:00  Reunió de cursa 

 10:00  Sortida del primer corredor de 15 km 

 12:30  Tancament de la cursa 

 13:00  Repartiment de premis 

 

11. Classificacions i premis: 

Es lliuraran medalles de campió/campiona de Catalunya als tres primers classificats  de cada 

categoria. 
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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. 

 

1. Circuits:  

 

Estadi d’arribada i de sortida cota 1.870. 

 

Circuits 5 Km i 10 Km 

 


