
 

 

XII PUJADA AMB ESQUÍS DE RODES  

Dissabte 14 d'octubre de 2017 

Prova puntuable al campionat de Catalunya d'esquís de rodes 

Reglament de la prova : 

  

 La prova es oberta a tots els corredors, de qualsevol sexe i procedència 

 Modalitat de la prova : es podrà participar amb esquís de rodes o amb patins de línia 
als circuits B i C. El circuit llarg (A) comptarà amb una única classificació general. 

 Es obligatori l’ús de bastons, casc i ulleres per a tots els corredors 

 Aquesta prova es dins el calendari dels campionats de Catalunya d'esquí de rodes 
2017 de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH) 

 Regiran les normes i reglaments de la FCEH i FIS aplicables a proves d'aquesta 
especialitat 

 Tots els participants estan obligats a complir el reglament i instruccions de 
l'organització 

 L'organització declina tota responsabilitat enfront els participants, espectadors i tercers 

 L'organització es reserva el dret de modificar aquest reglament i el recorregut, o bé 
l’anul·lació de la prova en cas de força major 

 Els corredors hauran d'informar a la organització en el moment del lliurament de 
dorsals del seu número Codi Copa Catalana. 

  

Assegurança i responsabilitat : 

  

 Per participar es obligatori estar federat amb llicència de corredor 

 Es responsabilitat de cada corredor tenir la llicència vigent 

 Els corredors han de responsabilitzar-se de gaudir d'unes bones condicions físiques 
per completar el recorregut de la prova 

 

Inscripcions : 

  

 Fins dijous 12/10/16 a les 15h00 a través de la nostra web : 10€ 

 El mateix dia de la cursa : 15€ 

 

 



 

 

Lliurament de dorsals : 

  

 Dissabte 14 d'Octubre de 2017 de les 09h00 a les 09h50 a l'aparcament "els Arenys", 
zona de sortida de la prova (darrere Palau de Gel d'Andorra) 

 Els corredors dels circuits B i C s'hauran de desplaçar al punt kilomètric 2,8 a l'alçada 
de la borda Patxeta de seguit ja que la carretera estarà tancada al trànsit a partir de les 
09h50. 

 

Classificacions i trofeus : 

 

 Es lliuraran trofeus als tres primers classificats (dones i homes) de les categories 
corresponents a cada circuit. 

  

Lliurament de premis :  

  

 A les 12h30 (aprox.) es farà el lliurament de premis i un aperitiu a càrrec de El Rebost 
del Padrí a la sala polivalent de l'edifici Perecaus de Canillo. 

 


