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1 DEFINICIÓ
Els raids d’esports de muntanya són competicions que combinen diferents esports de
muntanya de manera continuada al llarg del seu recorregut. Es divideixen en seccions
de durada i distància variable. Són competicions de llarga durada. Per tant la filosofia
dels raids és la d’una cursa de resistència on es posen a prova les capacitats físiques i
els coneixements tècnics dels participants, així com les estratègies per gestionar
tàcticament el raid. L’objectiu és efectuar un recorregut per diferents entorns en el
mínim temps possible. Són una modalitat que es disputa obligatòriament per equips.
2 COMPETICIONS DE RAIDS D’ESPORTS DE MUNTANYA
2.1Competicions o circuïts:
Poden desenvolupar-se tres tipus de competicions (o circuïts) en el calendari
anual de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC.
• Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya
• Campionat de Catalunya de Raids d’Esports de Muntanya
• Open Raids d’Esports de Muntanya
2.2Categories:
• Elit (categoria única)
• Aventura:
-

Masculina
Femenina
Mixta

• Iniciació (categoria única)
• Familiar (categoria única)
Les categories familiar, iniciació i aventura tenen una vocació promocional i
d’apropament als raids d’esports de muntanya, per això es busca una
estructura de competició acotada en el temps i assequible física i tècnicament.
3 ESTRUCTURA DELS RAIDS D’ESPORTS DE MUNTANYA
3.1Els Raids d’Esports de Muntanya constaran d’una prova única dividida en
seccions.
3.2Seccions
Una secció és el tram de recorregut que hi ha entre 2 “controls canvi”. Les
seccions poden incloure una o més modalitats esportives. Dintre de cada secció
hi hauran “controls de pas”, tants com es consideri necessari.
3.3Control de canvi

Lloc destinat a poder realitzar els canvis de rol, entre els membres del mateix
equip i poder fer els avituallaments. Lloc on els organitzadors cronometren el
final d’una secció i l’inici de la següent.
3.4Control de pas
Són punts de pas opcionals o obligatoris en el recorregut del raid. Els controls
de pas poden ser una balisa o una persona, en ambdós casos els corredors
hauran de marcar la targeta de pas. Per norma, tots els controls de pas són
lineals, és a dir, s’han de fer de forma consecutiva. Si en una secció o en tot el
raid els controls de pas són score (es poden fer en ordre aleatori), ho haurà
d’explicar l’organització en la reunió prèvia a la sortida.
3.5Cada control de pas i control canvi tindran una puntuació determinada per
l’organització.
3.6Sortida
Les sortides de la competició i d’etapa s’efectuaran en massa o de forma
esglaonada, posant-se en marxa el cronòmetre oficial del raid a la sortida del
primer corredor.
3.7Durada
3.7.1

La durada màxima prevista del raid ha de ser, segons categories:

3-4 hores per categoria Familiar.
4-7 hores per categoria Iniciació.
8 hores per categoria Aventura.
La categoria Elit no té limitació de temps
3.7.2
Durada de les seccions: Les seccions hauran de tenir un horari de
tancament per efectuar el seu recorregut. El temps màxims de les seccions
seran establerts per l’organització.
3.7.3
En el cas que hi hagi assistències, la durada mínima prevista per
l’organització entre dos “control canvi” haurà de preveure l’arribada de les
assistències amb temps suficient, sense que aquestes hagin d’infringir les
normes de circulació.
3.7.4
Quan un equip arribi al “control canvi” superant l’horari de tancament
establert per a la secció, estarà obligat a saltar-se la següent secció. No
obtenint cap punt de la secció no realitzada. L’equip podrà continuar en
competició.
3.7.5
Un equip que se salti una secció (A), no podrà iniciar la següent (B) fins
que la comenci el primer equip que sí hagi realitzat la secció “saltada” (A).
3.8Modalitats esportives:
3.8.1
En cada raid s’aconsella incloure com a mínim, 5 modalitats esportives
diferents.
•
•
•
•

3.8.2
Les modalitats esportives hauran de ser escollides entre les previstes a
l’annex 1.
3.8.3
En cas que alguna organització vulgui incloure modalitats esportives no
previstes en l’annex, haurà de comunicar-ho a la Àrea de Raids d’Esports de
Muntanya de la FEEC, quedant la decisió sotmesa a la seva consideració que
haurà de ser fonamentada.
3.8.4
Es podran repetir modalitats esportives en el decurs del raid.
3.8.5
L’assignació de modalitats esportives en cada secció és lliure.
3.8.6
No es podran incloure modalitats esportives o activitats especials, no
especificades prèviament, a la reunió tècnica d’abans de l’inici del raid
3.9Material obligatori:
3.9.1
En cada secció hi haurà un llistat de material obligatori per poder
realitzar la secció.
3.9.2
Els participants hauran de portar a terme cada secció, com a mínim amb
el material obligatori destinat per la secció.
3.9.3
És responsabilitat de cada participant fer servir un material homologat i
en bones condicions d’ús, així com saber-lo utilitzar.
3.10
Verificacions:
3.10.1 El material obligatori podrà ser revisat en qualsevol moment, per
l’organització del raid.
3.10.2 En cas que un equip no disposi de tot el material obligatori requerit, tant
a nivell individual com d’equip, no serà autoritzat a sortir. En el cas que un
equip, en un control de material dins la prova no porti tot el material
obligatori, serà penalitzat.
3.11
Recorreguts:
3.11.1 El recorregut del raid serà secret fins la reunió tècnica de pre-sortida.
Aquesta reunió, es farà abans de l’inici del raid i el seu horari serà indicat per
l’organització en la documentació del raid.
3.11.2 A la reunió tècnica prèvia a la sortida del raid, l’organització facilitarà als
equips, la informació necessària per l’inici del mateix.
3.12
Equips participants als raids:
3.12.1 Els equips podran ser masculins, femenins o mixtes.
3.12.2 Els equips per cada raid seran de:
• Categoria Iniciació: 2 a 4 corredors/es.
• Categoria Aventura: 2 a 4 corredors/es.
• Categoria Elit: 2 corredors (excepte al Ct. de Catalunya, que serà de 3
corredors).
3.12.3 La categoria familiar vindrà definida en cada cas per l’organització.

3.12.4 Totes les seccions del raid les efectuaran tots els i les membres de cada
equip, excepte en les proves especials si així ho decideix la organització.
3.12.5 La retirada d’un membre de l’equip implica la retirada de l’equip sencer
i, per tant, no puntuarà per l’etapa. La resta de components podran seguir el
recorregut sempre a criteri de l’organització de la prova, però fora de cursa.
3.12.6 Si és necessari un assistent, l’organització ha d’especificar-ho, com a
mínim, amb un mes d’antelació.
3.12.7 Els equips podran disposar d’una assistència rellevista. En aquest cas
l’assistència farà tasques d’assistència a l’equip més tasques de
transport/conducció, i si és necessari, en cas de lesió o abandonament es
podrà canviar per un corredor. L’equip haurà d’informar a la organització del
canvi, i el motiu d’aquest.
3.13
Assistència:
3.13.1 Els equips seran autònoms respecte a la seva assistència, avituallament i
reparacions.
3.13.2 L’organització no estarà obligada a proporcionar avituallament.
3.13.3 Estarà prohibit fer assistència fora dels “controls canvis” o dels llocs
indicats per l’organització.
3.14
Jurat Tècnic:
3.14.1 Previ a l’inici de cada competició es nomenarà un Jurat Tècnic per
resoldre les possibles reclamacions contra decisions de l’organització.
3.14.2 El Jurat Tècnic estarà format per:
• El director de la cursa i un altre membre de l’organització.
• Un representant del Comitè Català de Raids de la FEEC
• Dos representants de dos equips diferents inscrits a la competició (i dos
reserves)
3.14.3 En el cas que alguns dels representats del Jurat Tècnic formés part dels
equips implicats en la reclamació, el director de cursa tindrà la potestat de
seleccionar-ne un de nou.
3.14.4 Tots els components que formen el Jurat Tècnic tindran dret a veu i vot.
En cas d’empat, el director de cursa tindrà vot doble.
3.15
Suspensió del raid o d’una secció.
3.15.1 El raid o una secció podrà ser suspès/a per condicions adverses,
corresponent aquesta decisió a l’organització del raid, prèvia reunió (si
s’escau) amb els representants del Jurat Tècnic.
3.16
Classificacions i puntuació:
3.16.1 Les classificacions es faran per categories.

3.16.2 La classificació del raid serà la suma dels punts totals obtinguts en el
raid. En cas d’empat a punts, guanyarà l’equip amb millor temps.
3.16.3 Les classificacions finals del raid han de ser establertes i publicades el
mateix dia del raid com a mínim 30 minuts abans de l’entrega de premis. Les
possibles reclamacions seran resoltes pel Jurat Tècnic abans de l’entrega de
premis.
3.17
Bonificacions per components femenins.
3.17.1 En totes les categories (Elit, Aventura, Iniciació i Familiar, per poder
puntuar a Copa, com a mínim hauran de fer 2 raids amb un component
femení.
3.17.2 Els components femenins podran participar a la Copa amb qualsevol
equip, per la seva banda els masculins només podran fer la copa amb un sol
equip. Aquests últims podran córrer amb un altre equip, però aquest no
puntuarà per a la Copa.
3.17.3 En la categoria Elit, els equips formats per un o més components
femenins, tindran una bonificació amb temps que afectarà al total del temps
invertit per l’equip en el conjunt del raid. El component femení, en el cas de
competir en un raid amb relleu, estarà obligat a fer un mínim de seccions
determinades per l’organització.
• 1 component femení: Bonifiquen amb un 4% del seu temps total.
• 2 components femenins: Bonifiquen amb un 7% del seu temps total.
3.18
Neutralitzacions:
3.18.1 Els trasllats neutralitzats no formen part del Raid, per tant es faran amb
tots els equips sortint alhora des del punt d’inici de la neutralització fins el
punt en que tornarà a iniciar-se la competició del raid, sempre i quant es
segueixin els horaris i indicacions marcades per la organització. Si un equip no
compleix horaris o indicacions la organització podrà seguir amb la planificació
establerta
3.19
Participants
3.19.1 Els participants en les proves hauran de complir els següents requisits:
• En categories Elit, Aventura i Iniciació els i les participants han de ser
majors de 16 anys.
• En categoria Familiar podran córrer menors de 16 anys.
• Els i les menors d’edat que participin en els raids han d’anar
acompanyats d’un major d’edat durant tot el raid i han d’haver
presentat a l’organització Autorització per a menors de 18 anys per
participar a les proves de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya (annex 4).

• Estar en possessió de la llicència federativa de l’any en curs apte per
aquests tipus de competicions segons l’annex 5.
• Podran prendre part als raids, els posseïdors de llicències aptes per
aquestes competicions de les Federacions Estatals o Internacionals a les
que estigui adherida la FEEC o tingui acord de reciprocitat.
• En cas de ser necessari s’haurà d’abonar el complement d’assegurança
per cadascun dels raids, el cost del qual es farà efectiu a l’entitat
organitzadora segons l’annex 4. Aquest suplement inclourà cobertures
pels esports no contemplats a les llicències federatives i una
assegurança de Responsabilitat Civil dels participants.
3.19.2 Obligacions dels participants:
• Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades
en la reunió tècnica prèvia al raid. En cas de desobeir les indicacions
donades a la reunió tècnica de l’organització, el corredor serà
desqualificat del raid o penalitzat, depenent de la gravetat de la
situació.
• Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control
més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho
seran desqualificats.
• Els equips o corredors que decideixin retirar-se d’un raid hauran de
comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de
la retirada.
4 COPA CATALANA
4.1La Copa Catalana 2015 estarà formada per 7 raids, inclòs el raid del Campionat
de Catalunya.
4.2Totes les categories (Elit, Aventura, Iniciació i Familiar) puntuaran a la
classificació final de Copa Catalana.
4.3Els equips estaran formats al llarg de la Copa Catalana per un màxim de 8
components dels quals només participaran 2 a cada Raid, excepte al Ct. de
Catalunya, que en seran 3.
4.4Com a mínim hi haurà d’haver una corredora femenina a l’equip, en 2 dels raids
de la Copa per poder puntuar en aquesta.
4.5Els equips organitzadors de raids de la Copa Catalana, sempre que no participin
com a corredors, podran bonificar en el raid organitzat (els equips
organitzadors podran bonificar en un 50% dels raids organitzats, arrodonint
aquest número a l’enter més proper) amb la mitjana del total dels punts
obtinguts en el conjunt de proves participades i mai superior a la puntuació de
l’equip guanyador del raid en el que es bonifica.

4.6Els equips hauran de mantenir sempre el mateix nom en totes les proves per
poder puntuar a la Copa. Els integrants masculins d’un equip no podran
participar com a membres d’un altre equip. Qualsevol d’aquestes irregularitats
farà que l’equip perdi la possibilitat de puntuar a la Copa.

4.7Els punts obtinguts als raids que configuren la Copa Catalana, són els següents:

Classificat

Punts

1r

50

2n

45

3r

41

4t

38

5è

36

6è

35

7è

…

A partir de la 5a plaça els punts segueixen baixant 1 en 1, fins arribar a 1 punt. A
partir d’aquest moment tots els equips classificats posteriorment, obtindran 1
punt.
Cal tenir en compte que la Categoria Elit sempre puntuarà per sobre de la
Categoria Aventura. La Categoria Aventura sempre puntuarà per sobre de la
Categoria Iniciació. La Categoria Iniciació sempre puntuarà per sobre de la
Categoria Familiar. El primer equip de la categoria inferior obtindrà els punts de
l’últim classificat que hagi finalitzat el raid de la categoria superior -1. Així si l’últim
equip de la categoria Elit obté 35 punts, el primer de la categoria Aventura en
tindrà 34... .
A cada raid l’equip es pot inscriure a la categoria que cregui segons les seves
possibilitats
Per altra banda, hi haurà raids que puntuaran més que d’altres d’acord amb la
durada i dificultat d’aquests:
-

Raids Categoria A: 50x1,2= 60
Raids Categoria B: 50x1= 50
Raids Categoria C: 50x0,8= 40

4.8La classificació final de la Copa Catalana de Raids serà la suma de totes les
puntuacions obtingudes en totes les proves de la Copa. Com a mínim, en 2 dels
raids haurà d’haver participat una noia per poder puntuar.
4.9Per puntuar a la Copa Catalana, com a mínim, el 50% del total de corredors que
formen un equip han de disposar de la llicència federativa FEEC anual
corresponent.
4.10
En cada raid, per poder puntuar, hi haurà d’haver un mínim de 1
corredor amb la llicència federativa FEEC anual corresponent.
5 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE RAIDS D’ESPORTS DE MUNTANYA
5.1Un dels raids de la Copa Catalana serà Campionat de Catalunya.
5.2La categoria que aspira al Campionat de Catalunya serà la categoria Elit.
5.3Al Campionat de Catalunya, els equips de la categoria Elit seran de 3 corredors
dels quals un haurà de ser una noia.
5.3.1
Totes les seccions del raid les efectuaran els 3 membres de cada equip,
excepte en les proves especials si així ho decideix la organització.
5.3.2
La retirada d’un membre de l’equip implica la retirada de l’equip sencer
i, per tant, no puntuarà per l’etapa. La resta de components podran seguir el
recorregut sempre a criteri de l’organització de la prova.
5.3.3
Si és necessari un assistent, l’organització ha d’especificar-ho, com a
mínim, amb un mes d’antelació.
5.3.4
Els equips podran disposar d’una assistència no rellevista. En aquest cas
l’assistència farà tasques d’assistència a l’equip més tasques de
transport/conducció, però en cap cas, ni per lesió o abandonament es podrà
canviar per un corredor.
5.4Resultarà vencedor del Campionat de Catalunya el primer equip classificat en
categoria Elit compost íntegrament per corredors amb llicència de la FEEC
anual corresponent, amb independència que hagi estat vencedor o no en la
classificació de la categoria Elit de la prova.
5.5Per a tot allò no previst en aquest apartat del reglament (Campionats de
Catalunya) regirà el reglament de la Copa Catalana i, en última instància, les
decisions del Comitè de competició.
5.6Els Campions de Catalunya són tots els corredors de l’equip (els 8) que tinguin
llicència FEEC anual.
5.7Bonificacions categoria Elit al Campionat de Catalunya:
5.7.1
En funció del número d’esportistes femenines presents en cada equip, la
bonificació variarà de la següent manera:
• 1 component femení: Bonifiquen amb un 4% del seu temps total.
• 2 components femenins: Bonifiquen amb un 7% del seu temps total.
• 3 components femenins: Bonifiquen amb un 9% del seu temps total.

6 OBLIGACIONS DE LES ENTITATS ORGANITZADORES

6.1Les entitats organitzadores dels raids del calendari de la Copa Catalana i dels
Open Raids hauran d’aplicar les normes establertes al present reglament.
6.2Cada un dels raids que conformen el calendari de la Copa Catalana es regirà per
un reglament propi que haurà d’estar homologat per la Àrea de Raids
d’Esports de Muntanya de la FEEC, i així es farà constar a l’esmentat
reglament. Aquests reglaments hauran de ser coherents amb el present
Reglament. En cas de conflicte prevaldrà el present Reglament.
6.3Les entitats organitzadores d’Opens Raid podran tenir un reglament específic,
que podrà introduir condicions particulars que en cap cas seran
contradictòries amb les normes bàsiques del reglament de la FEEC. Aquests
reglaments particulars caldrà presentar-los a la Àrea de Raids d’Esports de
Muntanya de la FEEC qui els homologarà.
6.4Es recomana als organitzadors dels Open raids que, en la divulgació de la prova
s’indiqui orientativament el nivell de dificultat (catalogats en baixa, mitja i alta)
atenent al temps i la dificultat física i tècnica del traçat.
6.5En cas d’anul·lació o modificació de dates, zona i/o recorregut d’un raid,
l’entitat organitzadora n’informarà de forma fidedigne, preferentment per
correu electrònic, a la Àrea de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC i a les
altres entitats organitzadores dels raids del calendari d’aquella temporada,
com a molt tard, 15 dies abans de la data prevista del raid.
6.6Les entitats organitzadores hauran de tenir els permisos en regla per efectuar
els recorreguts de competició i les acampades, en els terrenys o parcel·les a on
es dugui a terme.
6.7Les entitats organitzadores hauran de proveir als participants la documentació
necessària per efectuar el recorregut amb les indicacions dels controls de
canvi i de pas, també hauran de facilitar als participants el llibre de ruta.
6.8Les entitats organitzadores estan obligades a tenir una xarxa de comunicacions
operativa entre la direcció del raid i tots els controls.
6.9El lloc designat per la sortida i per l’arribada del Raid, ha de ser suficientment
ample per garantir-la sense incidents ni accidents.
6.10
Les entitats organitzadores hauran de preveure servei d’urgències
mèdiques per a l’atenció i primers auxilis de possibles accidentats així com per
a l’evacuació dels mateixos a centres hospitalaris.
6.11
Les entitats organitzadores hauran d’estar en contacte amb els grups de
rescat pertinents (Bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, GRM, etc.) per
tal de facilitar la ràpida intervenció i/o evacuació en cas d’accident.

6.12
Les entitats organitzadores seran responsables de la recollida de rètols,
senyals, cintes, balisa, etc. que s’hagin fet servir per delimitar les zones de
control canvi o de pas, així com de les deixalles que s’hagin pogut produir
durant el recorregut.
6.13
Les entitats organitzadores dels raids identificaran degudament als
participants a la mateixa, abans de l'inici mitjançant dorsals.
6.14
Les entitats organitzadores de cada un dels Raids d’Esports de
Muntanya lliuraran a l’Àrea de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC una
còpia dels resultats provisionals del Raid el mateix dia de la prova, una crònica
del desenvolupament del raid, així com una còpia dels fulls d’inscripció oficial
de la FEEC de cada equip, a on constarà com a mínim, el nom de l’equip, els
noms sencers dels seus components, les entitats dels seus components, les
seves dates de naixement, sexes, número i modalitat de llicències federatives.
Aquesta còpia ha de ser enviada per correu electrònic a l’Àrea Tècnica de la
FEEC (administraciotecnica@feec.org).
6.15
En cas d’error en els resultats, les entitats organitzadores dels raids ho
hauran de comunicar a la Àrea de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC en
un termini màxim de 15 dies naturals després de la celebració del raid, passats
el quals els resultats provisionals passaran a ser considerats definitius.
6.16
Les entitats organitzadores dels Raids del calendari han d’acceptar la
presència de membres de la Àrea de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC
en qualitat d’observadors.
6.17
Les entitats organitzadores d’un raid tenen l’obligació de posar a
disposició dels participants els fulls de Reclamacions i Suggeriments del
calendari dels Raids d’Esports de Muntanya (annex 2)
6.18
Passats 60 dies com a màxim desprès del Raid, les entitats
organitzadores faran arribar a l’Àrea Tècnica de la FEEC una memòria del Raid
a on constin incidències, dades de participació, recorregut, reculls de premsa i
material gràfic (si se’n disposa).
6.19
Les entitats organitzadores hauran de disposar d’una assegurança de
responsabilitat civil així com estar en possessió de totes aquelles assegurances
que per a cada moment la normativa exigeixi als organitzadors de proves
esportives i activitats fisicoesportives al medi natural .
6.20
Les entitats organitzadores, hauran de liquidar a la FEEC, a l’endemà de
la disputa del raid, els complements d’assegurança dels participants al Raid.
6.21
L’endemà de la disputa del raid l’entitat organitzadora haurà d’enviar a
la FEEC una relació de tots els corredors que se’ls hi ha fet la llicència
temporal. Com a mínim hi hauran de constar les següents dades:
Nom i cognoms, DNI, Adreça, Telèfon i si té algun tipus de llicència esportiva i quina.
6.22 La FEEC obrirà cada any la convocatòria entre totes les seves entitats afiliades

que

per formar part del calendari oficial i escollirà aquelles que n’hagin de formar
part. Les entitats hauran de presentar la sol·licitud en el termini establert.
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
tingui un expedient obert al Comitè de Disciplina o Competició de la FEEC o al
Tribunal Català de l’Esport.

7 INFRACCIONS I SANCIONS
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.
Si en el transcurs d'una competició o fora d'ella el Comitè Català de Raids o el Jurat de
la Cursa considerés que han ocorregut fets que puguin considerar com a falta, aquest
informarà de la seva resolució al Comitè de Disciplina de la FEEC perquè prengui la
decisió definitiva i estableixi les sancions pertinents.
Les infraccions durant el decurs de la prova tindran dos tipus sanció: Desqualificació o
penalització. La següent taula mostra les possibles infraccions i la seva sanció.
El reglament de cada raid podrà contemplar altres sancions específiques, comptant
sempre amb el vist i plau de la Àrea de Raids d'Esports de Muntanya de la FEEC.

TAULA DE DESQUALIFICACIONS I
OBSERVACIONSPENALITZACIONS
DESC. PENAL. Recomanacions
Sobrepassar en més de 30 minuts el temps
màxim de meta.
X
Infraccions contra el medi ambient. Llençar
brossa.
X
Dopatge
X
Mostrar una conducta despectiva cap als altres
participants o qualsevol membre de
l’organització.
x
Manipular balises o senyals deixats per
l’organització
X

Desobeir directrius de seguretat indicades per
l’organització.
Transport no autoritzat.
Pèrdua Targeta SportIdent o Targeta de
Control
No passar pel control de sortida.
No socórrer a un equip que ho sol·liciti i
aquest es trobi en dificultats.
Demanar ajuda sense necessitar-la.
Els corredors d’un equip van excessivament
separats (temps > 1 minut) o no progressen
juntament.
No marcar correctament un CP (control de
pas).
No passar per un CC (control canvi)
No presentar Balisa Txeca si aquesta ha estat
autoritzada.
Sobrepassar el tall horari d’un sector o PE
(Proba Especial):
Sobrepassar el temps màxim de Meta, sense
passar de 30 minuts implica la següent
penalització progressiva:

No disposar del material obligatori indicat per
l’organització en el llibre de ruta per cada
secció.
Ajuda externa no autoritzada.
Passar per camins o carreteres no autoritzades
Dorsal doblat, tapat o no visible

X
X
X
X

no

Si la targeta es de lloguer =
pèrdua de la fiança.

X
X
X
X
X
X

No es valida el CP
No es valida els punts dels CPs
de la secció.

X

No es valida el CP
No realitzar sector o proba
especial.

X
X
X

1’’ > <5’ = 1 punt.
5’01” > < 15’ = 5 pts.
15’01” > < 30’ = 20 pts.

X
X
X
X

1 punt x peça
10 punts
10 punts
1 punt x peça

8 RESPONSABILITATS
8.1El sol fet d’organitzar o de participar en un raid inclòs en el calendari anual de
raids de la FEEC, representa l’acceptació del present reglament i així es farà
constar en el reglament de cada raid.
8.2La Federació no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o
ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions
de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per aquestes competicions,
durant la celebració dels raids que integren el calendari de Raids d'Esports de
Muntanya.

8.3És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per cada
un dels raids. També és responsabilitat de cada participant haver obtingut els
coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar a les diverses
modalitats del raid, així com del seu propi estat físic. Serà optatiu, per part de
cada equip, prendre part a qualsevol sector amb la corresponent penalització.
8.4L’organització de cada raid podrà demanar als participants la signatura d’un full
de descarrega de responsabilitats.
9 RECLAMACIONS
9.1Les entitats organitzadores dels Raids posaran a disposició dels participants el
full de Reclamacions i Suggeriments (annex 2).
9.2Les reclamacions es faran per escrit, amb el full de reclamació oficial, el mateix
dia del raid i seran resoltes pel Jurat Tècnic abans de l’entrega de premis. En
cas de no estar d’acord amb la resolució, es podrà fer una reclamació a l’Àrea
de Raids de la FEEC.
9.3Per reclamacions posteriors al dia del raid, els participants tindran dret a
reclamar, per escrit, dins dels 15 dies naturals següents a la celebració de cada
raid i així es farà constar als reglaments de cadascun dels raids.
10 MODALITATS ESPORTIVES PREVISTES PER INTEGRAR ELS RAIDS D’ESPORTS DE
MUNTANYA
Alta Muntanya/Alpinisme
Cursa de Muntanya
Escalada
Descens de Barrancs
Vies Ferrades
Esquí de Muntanya
Espeleologia
Bicicleta Tot Terreny (BTT)
Curses d’Orientació
Patinatge en línia
Piragüisme / caiac
Natació

11 ÀREA DE RAIDS D’ESPORTS DE MUNTANYA DE LA FEEC
11.1
Funcions
11.1.1 Seleccionar d'entre les propostes presentades per les entitats
organitzadores, aquelles que hauran de formar part dels calendaris de raids
puntuables per a la Copa Catalana de Raids d'Esports de Muntanya, dels
Open Raids d'Esports de Muntanya i del Campionat de Catalunya.
11.1.2 Vetllar pel compliment del present reglament en l’organització dels raids
puntuables per a la Copa Catalana de Raids d'Esports de Muntanya i dels
Open Raids d'Esports de Muntanya..
11.1.3 Homologar el reglament annex propi de cada raid que opti a ser
puntuable per a la Copa Catalana o a estar inclòs en els Open Raids, i que hagi
estat presentat a l’Àrea de Raids per part de l'entitat organitzadora.
11.1.4 Acusar rebut de tota la documentació presentada per les entitats
organitzadores, en els terminis previstos, que hagi estat requerida pel
present reglament.
11.1.5 Acusar rebut i donar curs per a la seva publicitat amb els mitjans que
compti la FEEC, dels resultats dels raids, sempre que hagin estat presentats
per les entitats organitzadores en els terminis previstos.
11.1.6 Els representants de la Àrea de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC
podran estar presents en el decurs dels raids puntuables per a la Copa
Catalana o en els raids dels Open Raids, en qualitat d'observadors.
11.2
Obligacions:
11.2.1 Durant la setmana següent a la celebració de cada un dels raids, aquesta
Àrea actualitzarà les classificacions provisionals, les quals seran publicades
abans de celebrar-se el raid següent. Passats 15 dies naturals sense
reclamacions per escrit, per part dels corredors, ni rectificacions per part de
l'entitat organitzadora del raid, es considerarà la classificació com oficial.
11.2.2 Desprès del darrer raid del calendari de la Copa Catalana, en el termini
de 15 dies naturals es publicaran les classificacions provisionals de la Copa
Catalana i en el termini de 30 dies naturals, les definitives.
11.2.3 Totes les qüestions no previstes en el present reglament seran resoltes
per l’Àrea de Raids.
11.3
Composició
11.3.1 L’Àrea de Raids estarà composada per un representant de cada entitat
organitzadora amb caràcter voluntari.

ANNEX 2. FULL DE RECLAMACIÓ
De la competició celebrada el ......./........./..................
Nom de la prova:................................................................................................................
Organitzada per l’entitat....................................................................................................
Reclamant:
Nom i cognoms:
Club o Federació a la que
representa:
Núm. DNI o equivalent
Direcció:
Telèfon:
Esportistes o equips afectats:
Nom i cognoms:

Exposició dels fets:

Dorsal:

Club o Federació:

Sol·licitud del corredor

A ................................................, a .................... de ............................ de ........................
El reclamant
Firma:

El director de la prova
Firma:

ANNEX 3
SELECCIÓ DELS RAIDS
3.1.- L'Àrea de Raids d'Esports de Muntanya de la FEEC seleccionarà els raids d' entre
totes les propostes presentades per les entitats organitzadores en els terminis
previstos.
3.2.- Per efectuar aquesta selecció l' Àrea de Raids tindrà en compte:
• Si les propostes s'ajusten al present reglament.
• Si les organitzacions aporten les garanties suficients per a la seva
correcta realització.
• El funcionament d’aquests raids durant edicions anteriors i les eventuals
reclamacions i suggeriments que els participants hagin fet.
3.3.- Per formar part del calendari de la Copa Catalana, cada entitat organitzadora
haurà de presentar la seva sol·licitud tal i com s’indiqui a la convocatòria que la FEEC
publicarà mitjançant els seus canals habituals.
3.4.- Un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds, es realitzarà una reunió de
totes les entitats organitzadores sol·licitants, que hagin estat seleccionades, per poder
coordinar les dates dels raids.
3.5.- Com a mínim 30 dies abans de l'inici del primer, l'Àrea de Raids d'Esports de
Muntanya de la FEEC, farà públic el calendari de la Copa Catalana, així com el
reglament, del qual se'n lliurarà un exemplar tant a les entitats organitzadores dels
raids, com a les persones que s'hi interessin.

ANNEX 4
Autorització per a menors de 18 anys per participar a les proves de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Nom i cognoms pare / mare / tutor ..................................................................................
DNI / NIE / Passaport ......................................................................................................
Adreça .............................................................................................................................
CP ....................................................... Població .............................................................
Nom i cognoms del/la menor ...........................................................................................
Edat .............................................. DNI / NIE / Passaport ...............................................
Adreça .............................................................................................................................
CP ....................................................... Població .............................................................
Prova en la qual participa el/la menor ..............................................................................
Declara que assumeix tota la responsabilitat que es derivi de la participació del/la
seu/a fill/a. I per tal de donar efectivitat a aquesta autorització, signa a continuació
en el lloc i data indicats.
Lloc i data ........................................................................................................................
Signatura pare / mare / tutor ............................................................................................

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) per a tractar-les, d’acord amb el que disposen la
Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE
i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de la FEEC, per a poder dur a terme les funcions que

té encomanades segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles
entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar
compliment a les seves funcions, amb les que tingui prèviament concert o contracte
regulador de transferència de dades de caràcter personal o d’informació sobre
persones.
ANNEX 5
LLICÈNCIES APTES PER A LA PARTICIPACIÓ A LA COPA CATALANA DE RAIDS
FEEC- MODALITAT D
AMPLIACIÓ COBERTURES DE LES LLICÈNCIES
Els costos de l’ampliació de la cobertura de les llicències per les activitats de Raid seran
de:
LLICÈNCIA

PERMESA

COST

FEEC - FEDME D

SÍ

0€

FEEC C

CAL LLICÈNCIA TEMPORAL ESPECÍFICA PER A 5€
RAIDS

TRIATLÓ

CAL LLICÈNCIA TEMPORAL ESPECÍFICA PER A 15€
RAIDS

PIRAGÜISME

CAL LLICÈNCIA TEMPORAL ESPECÍFICA PER A 15€
RAIDS

RESTA DE LLICÈNCIES CAL LLICÈNCIA TEMPORAL ESPECÍFICA PER A 15€
O SENSE LLICÈNCIA
RAIDS
*Per a raids de 2 dies hi haurà un increment de 2€ en tota llicència temporal.

El present Reglament ha estat aprovat per la Junta Directiva de la FEEC en la reunió
efectuada el 10 de novembre de 2016.

