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ARTICLE 1. Introducció
1.1 La Copa Catalana de Curses amb Raquetes de Neu és la competició oficial de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya de l’especialitat que engloba
les curses de les entitats que en volen formar part.
1.2 Els seus objectius són:
Fomentar la pràctica de les activitats amb raquetes de neu.
Millorar el nivell esportiu dels corredors d’aquesta especialitat i ajudar en la
seva evolució esportiva.
1.3 La Copa Catalana de Curses amb Raquetes de Neu i el Circuit Català de Raquetes de Neu , constarà d’un mínim de 3 proves i un màxim de 7. Una prova podrà
ser el Campionat de Catalunya i una altre la prova podrà ser de Copa d’Europa.
•
•

ARTICLE 2. Competicions oficials
2.1. Les competicions oficials a Catalunya respecte a les Curses amb Raquetes de
Neu són les següents:
•
•
•

Copa Catalana de Curses amb Raquetes de Neu.
Campionat de Catalunya de Curses amb Raquetes de Neu.
Circuit Català de Raquetes de Neu.

2.2. Els calendaris oficials es basen en les proves que realitzen les entitats afiliades
a la FEEC. El Comitè de Raquetes de Neu de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya encarregat de coordinar-les i organitzar les competicions
oficials.
2.3. Qualsevol sol·licitud de competició presentada per formar part dels calendaris
oficials de la FEEC, no podrà tenir com a responsable de la prova una persona
que tingui un expedient obert al Comitè de Disciplina o Competició o al Tribunal
Català de l’Esport.
2.4. Criteris de participació
2.4.1. Podran participar tots i totes les titulars en possessió del carnet federatiu apte
per la esmentada competició, expedida per la FEEC o altres federacions adherides a la UIAA o altres organismes internacionals amb competències amb
l’especialitat. També podran participar a les proves amb l’assegurança temporal però no puntuaran per la Copa i Circuit ni optar al Campionat.
2.4.2. Els/les participants hauran d’efectuar tot el recorregut amb el pitrall, les dues
raquetes posades i sense bastons.
2.4.3. S'ha de córrer tota la cursa amb les dues raquetes als peus, amb l'excepció
que una de les raquetes pateixi algun desperfecte al llarg de la cursa degut a
l'estat de la neu i/o del terreny per on es porti a terme aquesta, en aquest cas el
participant podrà fer la resta de la cursa amb una raqueta al peu i l'altre a la
mà, havent d'informar al primer control que es trobi de la seva situació. En
aquest cas, i un cop acabada la cursa, el jurat de la mateixa podrà estimar la
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seva desqualificació si es demostra que la causa del desperfecte de la raqueta
era previsible amb anterioritat a la cursa i/o si el participant ha sortit beneficiat
pel fet de córrer amb només una raqueta.
2.4.4. Les dimensions mínimes de les raquetes per les proves de COPA i per les
proves de CAMPIONAT son: 53.34cm x 17.78cm i un mínim de 4 grampons.
2.4.5. Els/les menors d’edat requeriran el vist i plau dels pares o tutors per poder
participar. Annex 1
2.4.6. Només optaran al Campionat de Catalunya els/les esportistes amb carnet federatiu anual FEEC.
2.4.7. Qualsevol esportista en possessió del carnet federatiu que tinguin obert un
expedient disciplinari al Comitè de Disciplina i Competició de la FEEC o al Tribunal Català de l’Esport, no podrà puntuar a les proves de Copa Catalana i Circuit ni optar al Campionat de Catalunya de cap modalitat esportiva reconeguda
per la FEEC.
2.5. Categories
2.5.1. La Copa Catalana i el Circuit Català de Raquetes només contemplarà dues
categories: General Masculina i General Femenina.
2.5.2. En el Campionat de Catalunya i proves internacionals, a més hi hauran les
categories:
•
•

Categoria Veterà Masculí i Femení (40 anys complerts a 31 de desembre
e l’any en curs).
Categoria Junior Masculí i Femení (tots els i les participants de 17 a 21
anys complerts a dia 31 de desembre de l’any en curs).

ARTICLE 3. Copa Catalana de Curses amb raquetes de neu i Campionat de Catalunya de curses amb raquetes de neu
3.1.

3.2.

3.3.

La Copa Catalana de Curses amb Raquetes de Neu és una competició individual basada en els resultats obtinguts pel participants en les diverses proves
que composen el calendari. La Copa Catalana premia els bons resultats i la
regularitat dels participants a les curses que formen el calendari.
El Campionat de Catalunya de Curses amb Raquetes de Neu, es disputa a
una sola prova que podrà coincidir amb una de les que formen la Copa Catalana. Aquest premia el millor resultat en les categories: absolut, veterà i junior
(masculí i femení) a la prova que es designi com a Campionat de Catalunya.
Recorregut

3.3.1. El recorregut podrà tenir entre 5 a 12 km de llargada i amb un desnivell positiu
entre 300 i 1.000 metres.
3.3.2. Caldrà comptar amb un punt d’avituallament més al de l’arribada, com a mínim.
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3.3.3. Tot el circuit haurà d’estar senyalitzat amb marques entenedores i ben visibles
i amb traça oberta (màquina de neu, amb raquetes i/o esquis)
3.3.4. A més del circuit principal, s’aconsella tenir un circuit curt (de 5 a 7 km) per
“randonnée” o categories inferiors.
3.3.5. En cas de mal temps caldrà tenir un circuit alternatiu. El jurat de la prova te la
potestat de canviar el recorregut inicial o anul·lar la prova, si així ho considera
adient.
3.3.6. Per qüestions de seguretat a les proves, els recorreguts, preferentment, hauran de transcórrer per espais segurs i controlats, en el seu defecte a l’entorn
d’estacions hivernals d’esquí.
3.4.

Obligacions dels participants

3.4.1. Tot participant està obligat a prestar ajuda a un altre en cas d’accident.
3.4.2. Passar pels punts de control de la prova. No passar per un control de pas es
causa de desqualificació.
3.4.3. Si un corredor es retira de la prova ha de comunicar-ho a l’organització.
3.5.

Classificacions i puntuacions

3.5.1. Hi haurà classificació individual i una per Entitats.
3.5.2. Per fer les classificacions individuals es sumaran els punts obtinguts a les
proves:
3.5.3.
•

Per optar a qualsevol premi individual de la Copa Catalana de Raquetes de Neu s’haurà d’haver participat a:
•

Totes les proves menys una en el cas que el calendari estigui format per 5 o menys proves.

•

A totes les proves menys dues en el cas que el calendari
estigui format per 6 o més proves.

•

En cas d’empat en la puntuació de final de Copa els dos o més participants compartiran la mateixa posició en la classificació.

•

Es donaran punts a les diferents categories en funció de la posició
d’arribada.

Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

1

100

14

44

27

18

2

88

15

42

28

16

3

78

16

40

29

14
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4

70

17

38

30

12

5

64

18

36

31

10

6

60

19

34

32

8

7

58

20

32

33

6

8

56

21

30

34

4

9

54

22

28

35

2

10

52

23

26

36

2

11

50

24

24

37

2

12

48

25

22

38

2

13

46

26

20

39

2

A partir de la posició 35 s’obtindran 2 punts.
Tots els participants que formin part de la sortida es considerarà com a participació i
obtindrà 1 punt en cas de no finalitzar la prova.
3.5.4. La classificació d’Entitats s’obtindrà de la suma dels punts individuals dels i
les participants de les categories absoluta masculina i femenina de totes les
proves de la Copa.
3.6.

Jurat de la cursa i reclamacions

3.6.1. El jurat de la cursa estarà compost per:
•

Un delegat/àrbitre de la FEEC.

•

El Director de cursa.

•

Un participant que serà escollit per sorteig.

3.6.2. Les reclamacions que es vulguin fer el mateix dia de la cursa han de fer-se
mitjançant l’imprès oficial que la FEEC posarà a disposició dels corredors a
través de l’entitat organitzadora i a l’Annex 2 d’aquest reglament.
3.6.3. Aquesta reclamació s’haurà de presentar al jurat acompanyada de 50€, a entregar al delegat de la FEEC. Aquests seran retornats en cas que la reclamació prosperi.
3.6.4. Jurat de la Cursa resoldrà la reclamació presentada fent comparèixer tots els
implicats en la reclamació i els testimonis que en siguin necessaris. I posteriorment haurà de comunicar-ho a tots els implicats.
3.6.5. El Jurat de la Cursa haurà de fer un informe de la reclamació i la seva resolució, que quedarà en mans de l’àrbitre principal.
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3.6.6. Per reclamacions posteriors al dia de la cursa, els participants tindran dret a
reclamar per escrit al Comitè de Disciplina i Competició.
3.7.

Premis

3.7.1. Seran premiats a participar en una en una prova internacional europea de
l’any següent els primers classificats en categoria general masculina i femenina de la Copa Catalana que no pertanyin a la Selecció.
3.7.2. Acabada la Copa es farà l’entrega de premis a la seu de l’entitat que organitzi
el Campionat de Catalunya d’aquell mateix any.
3.7.3. L’entrega de premis del Campionat de Catalunya es farà el mateix deia de la
prova tant punt hagi finalitzat.
3.7.4. Els i les esportistes premiats/des que no estiguin presents a l’entrega de premis de Copa o Circuit, obtindran un reconeixement però no se’ls hi farà entrega del premi corresponent a la seva classificació.
ARTICLE 4. Circuit Català de raquetes de neu
4.1.

4.2.
4.3.

El Circuit Català de Raquetes de Neu és una competició individual i per Entitats basada en la participació en les diverses proves que composen el calendari del Circuit.
Podran optar al reconeixement de la finalització del circuit aquelles persones
en possessió del carnet federatiu anual apte per la esmentada competició.
Classificacions i puntuacions

4.3.1. Hi haurà dues classificacions, una individual i una per entitats.
4.3.2. Per optar al reconeixement individual de final de Circuit els i les participants
hauran d’haver participat i finalitzat totes de les proves del circuit o el total de
proves menys una.
4.3.3. La classificació d’Entitats s’obtindrà de la suma dels punts de tots i totes les
participants a les diferents proves de circuit, sempre i quan aquests i aquetes
hagin completat com a mínim dues proves del calendari.
4.4.

Premis

4.4.1. Acabat el Circuit es farà l’entrega de premis a la seu de l’entitat que hagi organitzat el Campionat de Catalunya.
4.4.2. Els i les esportistes premiats/des que no estiguin presents a l’entrega de premis, obtindran un reconeixement però no se’ls hi farà entrega del premi corresponent a la seva classificació.
ARTICLE 5. Reglament per entitats organitzadores
5.1.
5.2.

Les entitats que vulguin organitzar alguna prova, han de formar part del Circuit Català de Raquetes de Neu (amb un any d’antiguitat com a mínim).
Si hi ha més Entitats que proves a fer, s’establirà un ordre rotatiu entre els
organitzadors.
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5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

Les entitats organitzadores hauran d’aplicar necessàriament les normes establertes al present Reglament.
Les inscripcions de la proves del calendari de Raquetes s’hauran de dur a
terme mitjançant el sistema d’inscripcions de la FEEC.
L’organització de cada prova, procurarà:
•

Informar als participants del recorregut, distància, desnivell i material
necessari prèviament al inici de la prova.

•

Establir els controls de pas que considerin oportuns per a assegurar el
pas dels corredors i evitar accidents.

•

Garantir la comunicació entre els controls de pas, arribada i sortida mitjançant telèfon mòbil o aparells emissors – receptors.

•

Estar en contacte amb els grups de rescat pertinents per facilitar-ne
una ràpida evacuació.

•

Identificar degudament als participants abans del inici de la cursa mitjançant dorsals.

•

Lliurar a l’Àrea de Raquetes de Neu una còpia dels resultats amb les
classificacions de cada categoria com a màxim cinc dies després de la
prova.

En cas de mal temps l’organització pot obligar als participants a incorporar el
material de seguretat que cregui necessari (paravents, guants, ulleres,...)
Les entitats hauran de disposar d’un protocol de seguretat validat per la FEEC
o Comitè de raquetes.
En cas d'anul·lació o modificació de dates, zona i/o recorregut d'una prova,
l'entitat organitzadora n'informarà, per correu electrònic o similar, a la Comissió de Raquetes de Neu i a l’AT de la FEEC i ho farà públic comunicant-ho als
corredors i altres entitats amb la major antelació possible.
En cas de suspendre la prova un cop iniciada, l’organització de cadascuna de
les curses haurà de preveure un sistema de puntuació per aquesta eventualitat que haurà de comptar amb el vist i plau del jurat de la cursa.

El present Reglament ha estat aprovat per la Junta Directiva de la FEEC en la reunió
efectuada el 19 d’octubre de 2017.
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ANNEX 1.
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ANNEX 2
Full de Reclamació d'incidència en Cursa de Raquetes de Neu:
Competició:
□ Campionat de Catalunya
□ Copa
□ Circuit
Edició:

Nom de la cursa:

Data:
Entitat Organitzadora
Jurat de la prova
Director de cursa
Delegat FEEC
Corredor

Nom i cognoms
DNI (o document equivalent) Club/Entitat/Federació Adreça
Dades del Reclamant
Codi Postal

Població

Telèfon
Nom, cognoms i dorsal dels corredors afectats:
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Motiu de la reclamació:

Signatures del delegat de la FEEC i del/s reclamant/s

Lloc i data

www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

CÒPIA FEEC
La FEEC ha rebut la quantitat de: 50 €
De:
En concepte de dipòsit de la reclamació de la cursa:

Lloc i data
Delegat FEEC

www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

CÒPIA RECLAMANT

La FEEC ha rebut la quantitat de: 50 €
De:
En concepte de dipòsit de la reclamació de la cursa:

Lloc i data
Delegat FEEC
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