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REGLAMENT per a tots els participants  
 

1.- Per tal de donar més importància i presència a les competicions d’esquí de rodes, la Copa 

Catalana va quedar convertida fa dues temporades en Campionats de Catalunya d’esquí de 

rodes. 

El 4t CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESQUÍ DE RODES 2018 constarà de dues curses (*): 

Per a qualsevol inscripció a aquestes dues curses del Campionat de Catalunya, caldrà donar el 

número de Codi Catalana. Els corredors que ja hagueu tret el Codi Copa Catalana, heu de fer 

servir el número que ja teniu. 

2.- Les categories establertes ( masculí | femení ) són:  

U10 (Benjamí) :  Nascuts el 2009 i posteriors 

U12 (Infantil 1) :  Nascuts el 2007 i 2008 

U14 (Infantil 2) :  Nascuts el 2005 i 2006 

U16 (Cadet) :  Nascuts el 2003 i 2004 

U18 (Junior 1) :  Nascuts el 2001 i 2002 

U20 (Junior 2) :  Nascuts el 1999 i 2000 

SEN (Sènior) :  Nascuts entre el 1984-1998 

MST (Màster) :  Nascuts el 1983 i anteriors 

 

3.- La forma de puntuació serà la següent: 

  
La forma de puntuació serà el sumatori del temps emprat en cadascuna de les dues curses 

puntuables. 

 

Caldrà participar i acabar les dues curses amb les distàncies proposades per a cada grup 

d’edat. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESQUÍ DE RODES 2018  

Data Lloc Nom de la Prova Org. Esp. G.E. 

Agost      

25 LA SEU D'URGELL TROFEU FESTA MAJOR LA SEU D'URGELL  
 

CEFUC Esquí Rodes Lliure TOTS 

Setembre      

29 CANILLO 13è ROLLER-SKI DE CANILLO-MONTAUP (*) SEC Esquí Rodes Lliure TOTS 

Octubre      

7 LA RABASSA 20a PUJADA A LA RABASSA (*) RABASSA Esquí Rodes Clàssic TOTS 
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4.- Per establir tota classificació al Campionat de Catalunya s'utilitzaran els resultats oficials 

facilitats per cada organització, i no se'n podrà fer modificacions. Així doncs, qualsevol 

reclamació en relació a la classificació d'una prova s'ha de dirigir al seu comitè organitzador en 

el període de temps que s'hagi establert.  

5.- Al final de la darrera cursa, la 20a PUJADA A LA RABASSA, es donaran medalles de 

Campió de Catalunya als tres primers classificats (masculí | femení) de cada categoria. 

 

6.- En cas d'empat prevaldrà l'ordre de classificació (o la participació) a la prova més nombrosa. 

 

7.- El Comitè de Fons es reserva el dret de modificar qualsevol punt del reglament si les 

circumstàncies ho aconsellen. 

 

NOTES IMPORTANTS 

Les organitzacions han de seguir el reglament FIS i obligar a l’ús de casc i ulleres durant 

la cursa. 

Serà d'obligat compliment per part dels organitzadors de les marxes reservar els premis | podis 

de les distàncies curtes als corredors juvenils (U10 | U12 | U14 | U16). La persona nascuda 

l'any 2001 i anteriors pot córrer la distància curta, però ha de saber que no pot optar a pujar al 

podi. 

Si per raons d'ajornament coincideixen dues proves el mateix dia, només en puntuarà una: la 

que no hagi estat ajornada. Per tant, es recomana als organitzadors que es vegin obligats a 

ajornar una cursa que la facin un diumenge que estigui lliure, o bé un dissabte. 

 
Els participants hauran d’estar en possessió de la llicència federativa que cobreix la pràctica 

competitiva de l’esquí de rodes.  En el cas de no tenir assegurança podran optar a sol·licitar la 

llicència de dia que ofereix la FCEH. 

 


