
   
 

 

TROFEU ESQUÍ DE FONS CAEI-NAUT 
ARAN 2021 

 
 
 
 

 
18 de desembre.-Prova Snowkids de la FCEH 
Sprints en tècnica lliure per a nens/es fins a la categoria U16 

 
19 de desembre- Marxa CAEI-NAUT ARAN 
Marxa popular d’esquí de fons en tècnica clàssica  
 
Pla de Beret (Val d’Aran) 18 i 19 desembre 2021 
 
Sprints infantils Snowkids FCEH 
Descripció i Normativa 
Es tracta d’una competició d’esprints en estil lliure per a corredors/es de fins 16 anys. Forma part de la copa Snowkids 
de la FCEH i regiran les normes FIS adaptades a les característiques d’aquesta prova, així com el reglament aprovat per 
les curses del calendari de la FCEH. 
 
Data, lloc i hora 
12:30 hores del 18 de desembre 2021 al Pla de Beret (Val d’Aran) 
 
Modalitat i Distàncies 
Categories U8-U10 i U12 masculí i femení    400 metres Tècnica lliure 
Categories U14 i U16  masculí i femení   800 metres Tècnica lliure 
    
Inscripcions i Preus: 
Fins les 23:59 hores del 16 de desembre de 2021. 
-5 EUROS Federats o amb tarja TARGENEU o MULTIRISC, a través de l’extranet de la FCEH 
-7 EUROS corredors No Federats, a través de l’enllaç http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/  (Aquest preu inclou la 
llicència de dia de la competició) 
 
Recollida de dorsals: 
El dia de la cursa fins les 12:00 hores al lloc de sortida.  
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
Classificacions i Premis: 
Prova vàlida pel circuit Snowkids de la FCEH.  
Premis pels 3 primers classificats Dones i Homes categories U14 i U16.  
Obsequi de l’organització per a tots els participants.  
 
Horaris: 
12:30 Reconeixement de circuit.  
13:15 Reunió caps d’equip 
13:30 Inici classificatòria. Sortida en intervals de 30” 
14:15 Inici bateries eliminatòries 
16:00 Finalització competició. 

 
Marxa CAEI-NAUT ARAN 2021 
Descripció i Normativa 
Marxa popular d’esquí de fons en estil clàssic, de participació popular. Regiran les normes FIS adaptades a les 
característiques d’aquesta prova. 
 
Data, lloc i hora 
11:00 hores del 19 de desembre 2021 al Pla de Beret (Val d’Aran) 
 
Modalitat i Distàncies 
Tècnica Clàssica en distàncies de 3, 7 i 14 quilòmetres  
 
Inscripcions i Preus: 
Data límit fins les 23:59 hores del 16 de desembre de 2021 a través de l’extranet de la FCEH pels federats i a l’enllaç 
http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/ pels no federats 
Marxa 7 i 14 Quilòmetres 10 euros federats i 15 euros NO federats 
Marxa 3 Quilòmetres  5 euros federats i 10 euros NO federats 
Per a participar com a federat és imprescindible la presentació de la Llicència federativa d’una Federació d’Esports 
d’Hivern de la temporada en curs, o bé  la tarja TARGENEU o MULTIRISC.  
En cas de no disposar de cap de les anteriors, el preu de la cursa serà el de NO federats, ja que inclourà la llicència de 
dia vàlida exclusivament per al dia de la competició.  
 
Recollida de dorsals: 
El dia de la cursa fins les 10:00 hores al lloc de sortida.  
 
Premis: 
14 km Premi als tres primers classificats absoluts homes i dones 
7 km Premi als tres primers classificats homes i dones nascuts l’any 2006 i posteriors 
3  km Premi als tres primers classificats homes i dones nascuts el 2010 i posteriors.  

Obsequi per a tots els participants infantils nascuts el 2010 i posteriors 
Es pot participar en qualsevol distància, tot i que només es premiaran les edats indicades.. 
 
Horaris: 
11:00 Sortida de les distàncies de 14 i 7 km al Pla de Beret.  
11:10 Sortida de la distància de 3 km al Pla de Beret. 

12:30 Repartiment de premis i obsequis 
 


