
 

 
MICRO PIRINEU 

 
 

Informació bàsica 
 
Prova SnowKids FCEH & Xcircuit 
 
19 de Febrer de 2022 
 
Estació d’Esquí Nòrdic de Lles de Cerdanya (Pla de la Molina – km 2) 
 
Esprints – Cross infantils Snowkids FCEH 
 
Tècnica: Lliure Cross1 
 
Descripció i Normativa 
 
Es desenvoluparà una prova d’esprints – cross (amb obstacles) en estil lliure per a corredors 
de les categories més petites fins a 16 anys. Aquesta prova formarà part de la copa Snowkids 
de la FCEH i es regirà en base a les normes FIS adaptades a les característiques i 
peculiaritats específiques de la dita prova. Tanmateix, també es regirà pel reglament aprovat 
per la FCEH en relació amb les curses Snowkids del calendari 2021-2022 i X-Circuit. 
 
 
Inscripcions i preu 
 
Fins les 23h59 del dijous 17 de febrer 2022 

• 7 Euros Federats o amb TARGENEU/MULTIRISC a través de l’extranet de la FCEH. 
• 9 Euros No Federats (llicència de dia inclosa)  a través 

https://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/  
 
 
Recollida de dorsals 
 
La recollida de dorsals es farà el mateix dia al pla de la molina a partir de les 10 
 
 
Horaris 
 

• 9h – 11h: reconeixement de circuit 
• 9h30 -11h15: Recollida de dorsals 
• 11h30: Sortida classificatòria 

 
1 El factor Cross de l’esprint vindrà determinat per les condicions de neu de la pista. En cas de la impossibilitat 
de realitzat qualsevol element cross, es realitzarà un esprint lliure « tradicional ». 



 
• 12h15: Sortida Bateries 

 
Distàncies  
 
U16-U14: 1.000m; U-12, U-10, U-8, U-6: 500m. 
 
 
Desenvolupament de la prova 
 
11h15 Reunió caps d’equip: Al no tractar-se d’una cursa FIS i/o Estatal només es realitzarà 
la reunió in situ, és a dir, no es realitzarà cap reunió telemàtica el dia previ a la cursa. 
 
11h30: Sortida classificatòria en ordre de categoria descendent – U16 Masculí; U16 Femení; 
U14 Masculí; U14 Femení; U12Masculí; U12 Femení; U10 Masculí; U10 Femení.2 Un cop 
acabada la tanda classificatòria es realitzaran semifinals i finals.  
 
Les sortides de la tanda classificatòria es faran amb un interval de 15 segons entre 
corredors. 
 
12h15*: Inici de sortides en bateria (1/2 finals i finals) 
 
Per tal de garantir la màxima participació es realitzarà una FINAL B. 
 
Les categories U8 i U6 i més petits realitzaran una prova MASS START CROSS (sortida en 
massa) de 500m abans de les respectives finals de les categories superiors.  
 
*Horari estimat 
 
Classificacions i premis 
 
Prova puntuable pel circuit Snowkids i X-Circuit 
Premis pels 3 primers classificats prova U14 i U16 
A la resta de categories l’organització els hi oferirà un obsequi participatiu.  

 
2 En funció del nombre d’atletes d’inscrits, el jurat de cursa es reserva el dret de barrejar categories: U16-U14; 
U12-U10; resta.  


