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La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya vol premiar l’assistència i la constància dels
federats de la FEEC en les curses de muntanya que tenen un apartat obert als corredors de
canicròs.
Optaran al IV Premi FEEC-Canicròs tots aquells federats que tinguin, com a mínim, la llicència
“C”. La FEEC comprovarà la vigència de la llicència als federats que participin en les curses.
S’estableixen les mateixes categories, masculina i femenina, que en les curses de muntanya:
•

Júnior: entre 16 i 18 anys

•

Sub-23: entre 19 i 22

•

Sènior: participants entre 23 i 40 anys

•

Veterà: participants entre 41 i 50 anys

•

Màster: participants de més de 51 anys

Sempre es tindrà en compte l’edat del participant i, per tant, la categoria en el dia de la cursa.
Per tant, es pot donar el cas que un federat puntuï en diferents categories.
La classificació del IV Premi FEEC-Canicròs serà única i, per aquest motiu, s’estableix una
classificació amb bonificacions; d’aquesta manera les possibilitats de premi són més obertes
per a totes les categories i no només als sèniors que són qui ocupen les primeres posicions.
També es considera que si cal incentivar la participació, és lògic que les curses amb més
assistents siguin més valorades que les curses amb participació més baixa, atès que hi ha més
competència.

Normativa:
1. Poden optar al premi els federats de la FEEC que participin en les proves de canicròs
que siguin puntuables per al premi i que tinguin, com a mínim, la llicència ·”C”.
2. Un cop celebrada cada prova s’establirà la classificació en funció del temps efectuat
per cada participant que servirà per a determinar la puntuació.
3. Al participant que hagi efectuat el millor temps se li donaran 100 punts. Per als altres
participants la puntuació es determinarà fent la divisió entre el millor temps i el temps
efectuat pel participant i multiplicant per 100. Només es tindrà en compte el primer
decimal.
4. La puntuació obtinguda per cada participants rebrà dos tipus de bonificacions, una en
funció de la categoria i l’altre en funció del nombre de participants de la cursa.
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5. La bonificació per categories s’obtindrà multiplicant la puntuació obtinguda per la
classificació per un coeficient que depèn de la categoria:
Sènior: 1
Veterà: 1,1
Màster: 1,2
Sub-23: 1,3
Júnior: 1,4
6. Finalment, al resultat obtingut caldrà aplicar la bonificació per participació, per a la
qual només es tindran en compte els participants amb llicència de la FEEC:
Fins a 10 participants: 1
De 10 a 20 participants: 1,2
De 21 participants en endavant: 1,3
7. En cas que en una mateixa prova hi hagi diferents distàncies, el guanyador de la cursa
curta tindrà 50 punts. Als altres participants s’aplicarà el mateix criteri que s’indica en
el punt 3, així com les bonificacions dels punts 5 i 6.
8. Atès que el IV Trofeu FEEC- Canicròs agrupa curses de dos anys diferents, es pot donar
el cas que un federat no hagi renovat la llicència. En aquest cas, no puntuarà, però se li
comptarà com una participació, de manera que podrà optar a la classificació final del
trofeu, sempre i quan estigui federat a la darrera cursa puntuable.
9. Així mateix, si un participant no està federat en les primeres curses i es federa en
començar l’any, només puntuarà en les curses que estigui federat i les que hagi fet
sense estar federat no li comptaran per a la classificació final del trofeu.
10. Les curses puntuables són:
-

Canicròs de Sant Llorenç Savall. CE Llorençà. (27 d’octubre de 2013)

-

Cursa 2 Turons (Moià) (12 de gener de 2014)

-

Canicròs de l’Eramprunyà (Gavà; Unió Muntanyenca Eramprunyà) (2 de febrer
de 2014)

-

Canicròs de Sant Carles de la Ràpita (CE La Foradada, 2 de març de 2014)

11. Per a la classificació final es tindran en compte els tres millors resultats.
12. Per a figurar en la classificació final s’haurà d’haver participat en un mínim de tres
curses.
Aquest reglament ha estat aprovat per la Junta Directiva en data 24 d’octubre de 2013
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