
   

REGLAMENT DE LA SEGONA EDICIÓ DE LA CADÍ ROLLERS                           2021 

 

La segona edició de la Cadí Rollers té 3 sortides: 

Sortides Distància Modalitat Hora de sortida 
1- Travesseres 12 Km Tècnica Clàssica 11:00 
2- Lles de Cerdanya 7 Km Tècnica Clàssica 11:30 
3- Càmping el Cortal del Gral 3 Km Tècnica Clàssica 12:00 

 

A causa de la Covid-19, la sortida es realitzarà amb posicions per respectar la distància de 

seguretat entre els corredors. Aquestes posicions aniran relacionades directament amb els 

punts de la RFEDI. 

INSCRIPCIONS 

-  Federats / Federades:  15€ 

-  No federats / No federades : 15€ + 5€ (Assegurança) 

-  Inscripció al mateix dia de la cursa: 25€ 

 

Termini: Les  inscripcions  es  realitzaran  a  partir  de  l’1 d’octubre  mitjançant  correu  

electrònic (cadirollers@gmail.com),  i també a la sortida de la cursa fins a 30 min abans de 

començar. 

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

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

l’assegurança que ofereix l’organització de la cursa per aquests corredors no federats i hauran 

de pagar-la apart. 

RECOLLIDA DE DORSALS 

Es recolliran personalment el mateix dia de la prova, 24 d’octubre de 2021, a la primera sortida 

(12 Km).  L’horari  de  recollida  de  dorsals  serà  de  8:00  a  10:30.  Tots  els corredors  que  no  

corrin  la  distància  més  llarga  s’hauran  de  desplaçar  al  punt quilomètric de la seva sortida 

un cop hagin recollit el dorsal. 

 

CATEGORIES EDATS Distància 

MÀSTER Nascuts entre el 1981 i anteriors 

12 Km SÈNIOR Nascuts entre 1982 i 2001 

U20 Nascuts el 2002 i 2003 

U18 Nascuts el 2004 i 2005 
7 Km 

U16 Nascuts el 2006 i 2007 

U14 Nascuts el 2008 i 2009 

3 Km U12 Nascuts el 2010 i 2011 

BENJAMÍ Nascuts el 2012 i 2013 



   

ESCALFAMENT 

Les tres sortides disposen d’un espai planer per poder escalfar abans d’iniciar la cursa. 

PROTOCOL COVID-19 

La sortida serà amb posicions per respectar la distància de seguretat entre els corredors. 

Aquestes posicions aniran relacionades directament amb els punts de la RFEDI. 

Els corredors aniran amb mascareta en tot moment. Així que  s’iniciï la cursa es podran treure 

la mascareta fins que arribin a la meta, on hauran de tornar a posar-se-la. 

A continuació trobareu la declaració responsable de la Cadi Rollers 2021. És obligatori 

completar aquest document per poder participar a la cursa. Aquest document s’ha d’entregar 

a la sortida el mateix dia de la cursa. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE MATERIAL 

A tenir en compte per tots els participants de les diferents categories. 

 El diàmetre de la roda no pot ser superior en cap dels casos a 100mm. 

 La distància entre eixos no pot ser inferior a 530mm. 

 Una de les rodes de cada rollerski haurà de tenir incorporat un sistema anti-retorn. 

 Només es podran córrer amb rodes de composició 100% cautxú (està prohibit la 

utilització d’altres tipus de compostos tipus Poliuretà) 

 S’hauran d’utilitzar  bastons aptes per la pràctica de l’esquí de fons. 

 Serà obligatori l’ús de casc, ulleres i guants durant els escalfaments i la competició. 

 

L’organització es reserva el dret de permetre excepcions en casos concrets. 

Es podrà participar amb Skike V9 però sense optar a l’opció de fer podi. 

L’organització es reserva el dret a modificar qualsevol punt del reglament si les 
circumstàncies  ho aconsellen. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Krzm9IlYtbet3yC6GnYAkR2-VaUg34C8/view?usp=sharing

