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MICRO PIRINEU 2020 – REGLAMENT 
 

 

DIA dissabte 22 de febrer de 2020 

LLOC DE LA CURSA  Estació d’esquí nòrdic d’Aransa 

MODALITAT  ESPRINTS, TÈCNICA LLIURE 

 

 

 

Art. 1. DESCRIPCIÓ DE LA PROVA 

 

1.1 Per tal d’organitzar millor les rondes de quarts i semif inals, i que es disputi més d’una ronda 

en cas de f inal única, s’efectuarà una ronda classif icatòria individual amb sortida 

cronometrada amb intervals de 15 segons.  

 

1.2 L’estructura així com el numero de corredors i corredores de les graelles es realitzarà en 

funció del nombre d’inscrits a la prova. 

 

1.3 La composició definitiva de les graelles s’efectuarà en funció dels temps de la classif icatòria. 

 

1.4 Horari aproximat del desenvolupament de la prova: 

• 9h30: Reunió de caps d’equip  

• 10h: Inici de la classif icatòria individual 

• 10h45 – 11h: Anunci de les graelles 

• 11h-11h15: Sortida de la primera graella  

 

1.5 En cas de manca de corredors s’ajuntaran les categories en els següents blocs:  

• U-16 i U-14 

• U-12 i U-10 

• Categories inferiors 

 

1.6 L’organització es reserva el dret de modif icar les distàncies, els blocs de categories,  i el 

número de participants en les graelles de sortida en funció dels inscrits, la meteorologia i les 

condicions de la neu. 

 

Art. 2. INSCRIPCIONS 
 

Els corredors federats els inscriurà cada club per l’Extranet de la FCEH. 
Els corredors no federats s’inscriuran per l’adreça web 

https://forms.gle/TkgH1R3sjAudQkBh9  
Les inscripcions es tancaran el dia dijous 18 de febrer a la 24:00.  

 

Preu Federat 10€ - No federats 12€ (inclou assegurança del dia 22/02/2020) 
 

https://forms.gle/TkgH1R3sjAudQkBh9
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Art. 3. DISTÀNCIES 

 

U16-.......1.1 km 

U14-.......1.1 km 

U12-......500m 

U10-......500m  

U8-....... 500m  

U6,4-.....500m  

 

Art. 4. RECOLLIDA DE DORSALS 

 
Dissabte de les 8:30h a 9:30h a la taula d’inscripcions a l’estació d ’Aransa. 
 

Art. 5. PREMIS 
 
Hi haurà premis per als tres primers de cada categoria.  

Degut a la barreja de categories a les graelles, els premis es donaran en base a:  

• El guanyador de la f inal  

• El temps establert per la classif icatòria individual 

 
Art. 6. ENTREGA DE PREMIS  

 
L’entrega de premis es farà aproximadament a les 13h.  
 

 
Art. 7. ORGANITZACIÓ  
 

L’organització declina tota responsabilitat enfront als participants, espectadors i tercers. Així 
mateix, es reserva el dret de modif icar 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 fotograf ies 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 

f ísiques per fer el recorregut escollit.  

 
Art. 8. ALTRES: 

 
Per a qualsevol altra qüestió que no estigui escrita en aquest reglament, la cursa ha de 
respectar les regles editades per la FIS al seu reglament en vigor.  

 
Contacte: inscripcions@cerdanyanordic.cat (Tel. 637523397) i Federació Catalana d’Esports 
d’Hivern 

mailto:inscripcions@cerdanyanordica.cat

