REGLAMENT DE LA COPA CATALANA
DE CURSES AMB RAQUETES DE NEU

Barcelona, 17 de desembre de 2015
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Els paràgrafs marcats amb una línia al seu marge esquerra indica un canvi respecte el
reglament anterior.
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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 , constarà d’un mínim de 3
proves i un màxim de 7. Una prova serà el Campionat de Catalunya i una altre la
prova de Copa d’Europa.
2. ENTITATS
2.1 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).
2.2 Si hi ha més Entitats que proves a fer, s’establirà un ordre rotatiu entre els
organitzadors.
2.3 Les entitats organitzadores hauran d’aplicar necessàriament les normes
establertes al present Reglament.
2.4 Les inscripcions de la proves del calendari de Raquetes s’hauran de dur a terme
mitjançant el sistema d’inscripcions de la FEEC.
2.5 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.
3

2.6 En cas de mal temps l’organització pot obligar als participants a incorporar el
material de seguretat que cregui necessari (paravents, guants, ulleres,...)
2.7 Les entitats hauran de disposar d’un protocol de seguretat validat per la FEEC o
Comitè de raquetes.
3. RECORREGUT
3.1 El recorregut podrà tenir entre 5 a 12 km de llargada i amb un desnivell positiu
entre 300 i 1.000 metres.
3.2 Caldrà comptar amb un punt d’avituallament més el de l’arribada.
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)
3.4 A més del circuit principal, s’aconsella tenir un circuit curt (de 5 a 7 km) per
“randonnée” o categories inferiors.
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.
3.6 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.
4. PARTICIPANTS
4.1 Podran participar tots els titulars en possessió de la llicència anual 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 la llicència temporal però no
puntuaran per la Copa.
4.2 Els/les participants hauran d’efectuar tot el recorregut amb el pitral, les dues
raquetes posades i sense bastons.
4.3 Només optaran a la Copa Catalana els/les corredors/es que estiguin en
possessió de la llicència de la FEEC de l’any en curs (mínim tipus C).
4.4 Hi haurà classificació general femenina i masculina. A més es podran crear
altres categories (segons nombre de participants), veterans/es (més de 40
anys); juniors (entre 17 i 21 anys), infantil (entre 14 i 16 anys) i alevins (de 8 a 13
anys).
4.5 Els/les menors d’edat requeriran el vist i plau dels pares o tutors per poder
participar.
4.6 Tot participant està obligat a prestar ajuda a un altre en cas d’accident.
4.7 No passar per un control de pas pot ser causa de desqualificació.
4.8 Si un corredor es retira de la prova ha de comunicar-ho a l’organització.
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5. PUNTUACIONS
5.1 I haurà 2 classificacions: Individual i per Entitats.
5.1.1 Per fer les classificacions generals es sumaran els punts obtinguts a les proves.
Amb 3 i 4 proves, es tindran en compte els 3 millors resultats.
Amb 5 i 6 proves comptaran els 4 millors resultats.
5.1.2 Puntuació:
100, 95, 91, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 54,
51, 50, 49, 48, 47, 46, 45,........d’un amb un fins 5 punts.
5.1.3 Tots els/les restants 3 punts. Tot sortit i no acabat 1 punt.
5.1.4 Acabada la Copa es farà el lliurament de premis, en una Entitat del Circuit
comunicant la data i el lloc.
6. PREMIS
6.1 Serà premiat a participar en una prova de la Copa d’Europa de l’any següent el/la
primer/a classificat/da de la Copa Catalana en categoria general homes/dones que no
pertanyin a la Selecció.
7. JURAT DE LA PROVA
7.1 El jurat estarà compost per




Un representant de la FEEC
Un membre de l’organització de la prova
Un participant que serà elegit per sorteig

7.2 Totes les reclamacions es podran fer fins 30 minuts abans de la proclamació de
guanyadors, excepte les errades que puguin esdevenir dels llistats de classificació.
8. CALENDARI
Cada any la FEEC editarà un opuscle amb les proves que puntuen.
***********************************************************

El present Reglament ha estat aprovat per la Junta Directiva de la FEEC en la reunió efectuada
el 17 de desembre de 2015.
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