MICRO PIRINEU 2018 – REGLAMENT

DIA dissabte 20 de febrer de 2018
Lloc de la cursa : Estació d’esquí nòrdic d’Aransa
Modalitat: SPRINTS TÈCNICA LLIURE, en funció del nombre d’inscrits per categoria es correran les rondes
classificatòries necessàries. En aquelles categories on hi hagi menys de 3 inscrits, es passarà la persona a la
categoria superior excepte en les categories U6 i U4 La organització es reserva el dret de modificar les
distàncies i número de participants per sortida en funció dels inscrits, la meteorologia i les condicions de la neu.
INSCRIPCIONS
Els corredors federats els inscriurà cada club per l’Extranet de la FCEH.
Els corredors no federats s’inscriuran per l’adreça web http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/
Les inscripcions es tancaran el dia dijous 18 de febrer a la 24:00.
Preu Federat 8€ - No federats 18€ (inclou assegurança del dia 20/01/2018)
Distàncies:
U14-Infantils II.......1.028 km (nascuts 2004-2005)
U12-Infantils I........514m ( 2006-2007)
U10-Benjamins......514m (2008-2009)
U8-Pollet..............514m (2010-2011)
U6,4-Bacteri............514 m (2012-2015)
Recollida de dorsals
Dissabte de les 8:30h a 9:30h a la taula d’inscripcions a l’estació d’Aransa
HORARIS
Dijous 18 de febrer
 Tancament d’inscripcions a les 24:00
Dissabte, 20 de gener
 08.30 – Recollida de dorsals a la taula d’inscripcions
 10.30 – Sortida infantils II masculí
10:45 – A partir d’aleshores s’aniran efectuant les diferents rondes classificatòries per categoria fins a
arribar a U4 patufets.
ENTREGA DE PREMIS
L’entrega de premis es farà aproximadament a les 13h
PREMIS
Hi haurà premis per als 3 primers classificats de cada categoria
ORGANITZACIÓ l’organització declina tota responsabilitat enfront als participants, espectadors i tercers. Així
mateix, es reserva el dret de modificar aquest reglament, el recorregut o anul·lar la prova en cas de força major.
Fent la inscripció la Micro Pirineu, s’autoritza a la publicació dels resultats nominals i de fotografies a internet; així
mateix la organització no es fa responsable de la publicació dels resultats per tercers. El fet de prendre la sortida,
implica l’acceptació de totes les normes i responsabilitats inherents a la cursa; també s’accepta que el corredor
està en condicions físiques per fer el recorregut escollit.
Contacte: inscripcions@cerdanyanordic.cat (Tel. 637523397) i Federació Catalana d’Esports d’Hivern

Embotits Turet,
Martinet de
Cerdanya

