UBICACIO DE LA PROVA
Estació d’esquí nòrdic de Guils-Fontanera (http://www.guils.com/)

HORARIS I PROGRAMA
DISSABTE 3 DE MARÇ
13: 00h S'obren les inscripcions presencials. Lliurament de dorsals.
15: 10h Briefing del Circuit Competitiu
15: 15h Sortida CAMPIONAT D'EUROPA, CAMPIONAT DE CATALUNYA, XI
COPA CATALANA de raquetes neu
16: 30h Lliurament de Trofeus
17: 10h Briefing del Circuit Caminada Nocturna
17: 15h Sortida CAMINADA NOCTURNA, XIII CIRCUIT CATALÀ de raquetes
neu
17: 30h S'inicia un berenar per a tots els participants i assistents
21: 00h Fi d'activitat

RECURREGUT
El recorregut del Campionat Europeu i de la Copa Catalana transcorrerà per
l'entorn de l'estació de Guils Fontanera. Envoltada per una gran extensió de bosc
de pi negre, que es troba situada a la vessant nord de la Cerdanya i gaudeix
d’abundant neu. Gaudint dels paisatges nevats i amb vistes a la comarca de la
Cerdanya.
El recorregut tindrà 11 km aproximadament de llargada i amb un desnivell de
314 metres.

ITINERARI CIRCUIT DEL CAMPIONAT D’EUROPA:

ITINERARI CIRCUIT DE LA CAMINADA NOCTURNA:
El recorregut tindrà 8 km aproximadament de llargada i amb un desnivell de 380
metres acumulats i haurà la opció de un recorregut curt de 5km i 260 metres
acumulats.

Desnivell Circuit Nocturn Curt

Desnivell Circuit Nocturn Llarg

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
Per fer la inscripció al Campionat d’Europa i a la 11a Copa Catalana heu d’anar a la
pàgina,
http://inscripcions.feec.cat/index.php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esdeveniment=
542 i per fer la inscripció del 13è Circuit Català heu d’anar a la pagina
http://inscripcions.feec.cat/index.php?arxiu=fitxa_esdeveniment&id_esdeveniment=
550 i seleccionar l’opció “Inscriu-te”.
Després de seleccionar aquesta opció veureu les instruccions per omplir el
formulari i per fer el pagament.

REGLAMENT
La participació serà individual i caldrà estar en possessió de la llicencia federativa
FEEC del 2018 mínim tipus “C”. Es podrà tramitar una llicència temporal per els no
federats.
És aconsellable portar grampons i elements de seguretat en muntanya, així com
roba d’abric. En funció de la climatologia del moment de la cursa, l’organització pot
considerar obligatori l’ús d’alguns o de tots aquests elements per participar-hi.

Tot el recorregut estarà senyalitzat i amb controls. L’Organització pot variar el
circuit amb funció del temps i de la neu que hi hagi o fins i tot la seva anul·lació.
L’Organització no es fa responsable dels accidents i/o danys que puguin patir els
participants, tot i que vetllarà perquè no es produeixin. Els menors hauran d'anar
acompanyats pels pares o tutors amb la corresponent autorització.

En la prova de la Copa Catalana, en el cas dels menors d’edat el pares o tutors
hauran d’omplir la corresponent autorització i es requereix la seva presència
durant la prova.
Mes informació del reglament: https://www.feec.cat/wp-

content/uploads/2014/12/2018_Reglament-Raquetes.pdf

COM ARRIBAR
En el següent enllaç podreu optar per la millor forma d'arribar a l'estació de Guils
Fontanera. http://www.guils.com/estat-accesos

SOCI UME ALLOTJAMENT CAMPUS CERDANYA + INSCRIPCIONS.
Disposem per a tots els socis que volen gaudir d'aquesta sortida social juntament amb l'equip
organitzatiu de la prova d'un pack-oferta d'allotjament a l'Alberg Campus Cerdanya per al cap de
setmana. Places limitades.
Passos per gaudir del pack soci UME:
1.- Cal formalitzar la reserva del Circuit de Raquetes i de l'allotjament mes esmorzar a l'Alberg Campus
Cerdanya, de manera presencial al taulell de secretària. Imprescindible portar la targeta federativa en
vigor per formalitzar la inscripció. El pagament serà per transferència bancària un cop registrat les dades
dels participants per secretaria.
2.- Valor a ingressar per la reserva:
Pack soci UME:
Adult 38 €
- Inclou allotjament i participació a les raquetes de dissabte
Infantil 33 € - Inclou allotjament i participació a les raquetes de dissabte
No socis i/o acompanyants Al preu de pack Soci UME se li haurà de sumar un suplement de 10€/persona.
-Si no disposes de llicència "C", es tramitarà una llicència temporal en secretaria UME. La llicència
temporal no està inclosa en el pack soci UME. Si no té llicència "C" cal tramitar la temporal 5 €.
-No hi haurà devolució en cas d'anul·lació
Per qualsevol dubte adreçar-se a raquetesdeneu@gmail.com

ORGANITZACIÓ
Campionat d’Europa, Copa Catalana i Caminada nocturna de Raquetes de Neu
organitzada per la Unió Muntanyenca Eramprunyà
(UME - http://www.umegava.org/ )

AMB EL SUPORT DE:

