
 

-16è TROFEU PATUFET- 

COPA CEFUC 2017 

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

prova 

Data: Dissabte , 7 de gener de 2017.  

Lloc: Estació de Sant Joan de l’Erm.  

 

Inscripcions: 
 

a) Els esportistes amb llicència de la FCEH hauran de fer les inscripcions 

mitjançant els seus clubs a través de l’EXTRANET FCEH, en competicions 

d’àmbit autonòmic. En competicions d’àmbit estatal, les hauran de formalitzar 

a través de l’EXTRANET RFEDI. 

 

b) Els esportistes amb llicència d’altres Federacions i/o amb llicència de dia, 

hauran de fer les inscripcions a través de la plataforma INSCRIPCIONS OPEN del 

web de la Fceh: www.fceh.cat  

 

Preu federats: 5 €/ No federats: 13€ (*) 

Pagament al compte de la FCEH · la Caixa ES08 2100 2890 47 0200054549 

 

(*) Assegurança:  

Per a participar en qualsevol de les distàncies, és imprescindible la presentació de la 

Llicència de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern de la temporada en curs. En cas 

de no disposar de la mateixa, el preu de la cursa per a no federats inclou la llicència de 

dia de la Federació Catalana d’Esport d’Hivern, vàlida exclusivament per al dia de la 

competició. 

Categories i distàncies: 

 

Trofeu Patufet 

• Categoria Patufet U4 (nens/es nascuts el 2013 i 2014) 0,25 km  

• Categoria Bacteri U6(Nascuts el 2011 i 2012) 0,50 km  

• Categoria Pollet U8 (Nascuts el 2009 i 2010) 1 km  

• Categoria Benjamí U10 (: Nascuts el 2007 i 2008) 1,5 km  

• Categoria Infantil 1 U12 (Nascuts el 2005 i 2006) 2,5 km  

• Categoria Infantil 2 U14(Nascuts el 2003 i 2004) 5 km  

• Categoria Cadets U16 (Nascuts el 2001 i 2002 ) 5 Km /7,5km 

 

Copa CEFUC 

• Categoria Júnior I  U18 (Nascuts el 1999 i 2000) 7,5 km/ 10 km  

• Categoria Júnior II  U20 (Nascuts el 1997 i 1998) 7,5 km/ 10 km  

• Categoria Sènior  (femení/ masculí) 7,5 km/ 10 km  
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Modalitat: 

• Tècnica clàssica.  

• Es realitzaran sortides en massa. 

 

Horaris: 

 

Dimecres, 4 de gener  

o Tancament d’inscripcions a les 24:00 hores.  

 

Dissabte, 7 de gener 

o 9:00 – Recollida dorsals, àrea cronometratge.  

o 10:00 – Sortida Sènior, Junior I i Junior II  

o 10:45 – Sortida Cadet masculí, Sènior, Júnior II i Júnior I femení  

o 11:15 – Sortida Infantil II masculí, Cadet i Infantil II femení 

o 11:45- Sortida Infantil I masculí/ femení 

o 10:45 – Sortida U10 i U8 Pollet.  

o 11:30 – Sortida U6 Bacteri i U4 Patufet.  

 

 

Premis 

 Hi haurà premis per als 3 primers classificats de cada categoria. 

 

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. 
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