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CAMPIONATS D’ESPANYA ABSOLUTS 

 

Dies de competició: del 22 al 24 de març del 2019 

Lloc: A determinar (Aragó) 

Places disponibles: 30 

Categories seleccionables: 

 

U12:  Nascuts el 2007 i 2008  màxim 4 dones i 4 homes 

U14: Nascuts el 2005 i 2006  màxim 4 dones i 4 homes 

U16:  Nascuts el 2003 i 2004  màxim 4 dones i 4 homes 

U18:  Nascuts el 2001 i 2002  màxim 2 dones i 2 homes 

U20: Nascuts el 1999 i 2000  màxim 2 dones i 2 homes 

SEN:  Nascuts entre el 1979-1998 màxim 2 dones i 2 homes 

MST:  Nascuts el 1978 i anteriors 

 

Per decisió tècnica es podrien ampliar les places previstes inicialment. 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ. 

Requisits mínims de selecció:  

Complir aquests requisits no suposa que el corredor o corredora sigui seleccionat directament, 

sinó que sense ells no seria possible ser seleccionat. 

 

1. Tenir activada la llicència estatal de corredor/a així com el codi FIS en les categories 

MST, SEN, U20 i U18. 

2. Haver participat als Campionats de Catalunya en estil Clàssic, celebrats el dia 23 de 

febrer de 2019 

3. En cas que un corredor no pugui participar en aquesta prova degut a la seva selecció 

per la RFEDI, podrà accedir a ser seleccionat per criteri tècnic. 

     

Tots els criteris anteriors es veuran condicionats per un criteri tècnic subjectiu per tal d'acabar 

de garantir una representació esportiva òptima de Catalunya als Campionats d'Espanya 

Absoluts d'Esquí de fons.  

 

La decisió subjectiva roman a les mans dels tècnics i Cap del Comitè de Fons de la FCEH. 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ Campionats d’Espanya 

Temporada 2018–2019 
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1. En el cas de les categories U18, U20, SEN i MST, el viatge i l’estada podran anar a 

càrrec dels mateixos corredors/es si no es disposa de més places 

 

2. Per tal de complementar el pressupost del Comitè de fons de la FCEH, es demanarà un 

pagament per corredor seleccionat a sufragar pel club o per la família del corredor o 

corredora, que serà en concepte de col·laboració en les despeses d’allotjament. 

Aquesta decisió es recordarà als clubs el dia de la comunicació oficial de la llista de 

seleccionats. L’esmentada quantitat serà entregada al responsable de l’activitat. 

 

3. En cas de decisió tècnica, es podria donar el cas que una part de la selecció no faci 

l’estada completa a l’hotel de concentració ja que el dia 24 de març es fan les curses 

de relleus i podria ser que no tots els corredors tinguin plaça per córrer aquesta 

competició. En tot cas es comunicarà la decisió en funció de la marxa de les 

competicions. 

 

4. Estar seleccionat representa formar part de l’equip català i, per tant, l’estada, 

preparació d’esquís, entrenaments previs a la competició, enceratge dels dies de 

competició i decisions tècniques aniran a càrrec dels tècnics de la FCEH designats per 

la federació i tots els corredors i corredores hauran d’estar sota la seva responsabilitat. 

 

5. L’acceptació per part dels clubs de la selecció dels seus respectius corredors i 

corredores s’haurà de confirmar en el període d’una setmana després de la 

comunicació oficial del llistat de corredors i corredores seleccionats 

 

6. Només seran inscrits a les competicions aquells corredors i corredores seleccionats 

oficialment per la FCEH. En el cas de les proves FIS, es podran inscriure altres 

corredors que no hagin estat prèviament seleccionats, essent totes les despeses al seu 

càrrec. 

 

7. La llista de seleccionats es donarà a conèixer el dia 8 de març de 2019. 

 


