
 
 

 

  

 

 

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

Data:  Diumenge , 7 de gener de 2018.  

Lloc:   Estació de Sant Joan de l’Erm.  

 

Inscripcions Trofeu PATUFET: 

 

Totes les inscripcions del trofeu Patufet s’hauran de fer a l’enllaç 

www.tmtiming.com 

Les inscripcions es tancaran el dia 5 a les 24:00. 

 

Preu Federat 8€  - No federats 10€ 

Assegurança:  

En cas de no disposar d’assegurança, el preu de la cursa per a no federats nclou 

la llicència de dia del XCircuit Pirineus Nòrdic Esquí, vàlida exclusivament per al 

dia de la competició.  

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

de la Llicència d’una Federació d’Esports d’Hivern de la temporada en curs. 

 

Inscripcions Copa CEFUC: 

 

Les Inscripcions de la Copa CEFUC s’hauran de fer a través de l’EXTRANET de la 

FCEH per als corredors amb llicència oficial de competició. 

 

Les Inscripcions dels corredors d’altres Federacions i corredors amb llicència 

de dia les hauran de tramitar a través de la plataforma online de la web de la 

FCEH, http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/   

 

Les inscripcions es tancaran el dia 4 de gener a les 24:00. 

 

Preu  8€ - No federats 18€ (inclou assegurança dia) 

 

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

de la Llicència d’una Federació d’Esports d’Hivern de la temporada en curs.  

Preu llicència de dia: 10,00 Euros 

 

 

Recollida de dorsals: 

- Al local social del CEUC al Pati Palau el dia 6 de 18:00 a 20:00 

- A la estació de Sant Joan de l’Erm diumenge de 8h30 a 9h30. 

 



 
 

 

  

 

 

Categories i distàncies: 

 

Trofeu Patufet 

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

• Categoria Bacteri U6(nens/es el 2011 i 2012) 0,50 km  

• Categoria Pollet U8 (nens/es 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 

 

Els nens i nenes d’U4, U6 i U8 es farà una classificació conjunta masculí i femení. 

 

Copa CEFUC 

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

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

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

 

Modalitat: 

• Tècnica clàssica.  

• Es realitzaran sortides en massa. 

 

Horaris: 

Dijous , 4 de gener  

o Tancament d’inscripcions a les 24:00 hores Copa CEFUC 

Divendres, 5 de gener  

o Tancament d’inscripcions a les 24:00 hores Trofeu PATUFET 

 

Diumenge, 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, Junior II i Junior 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. 

 

Fent la inscripció a la cursa s’autoritza a l’organització a la publicació dels resultats 

nominals i de fotografies a internet. 

 

El fet de prendre la sortida a cadascuna de les proves implica l’acceptació de totes les 

normes i responsabilitats inherents a les mateixes; també s’accepta que el participant 

està en condicions físiques per a fer el recorregut escollit. 

 

Contacte:   

Per a possibles modificacions, podeu consultar també el web  www.xcircuit.cat    

 

 

 

  


