PROGRAMA TRACE CATALANE 2017

Diumenge 8 de gener de 2017 es realitzarà en els angles de l'estació d'esquí als Pirineus Orientals, el 30
d'esquí de muntanya TRACE carrera CATALANE.
S'oferiran 4 viatge individual i un curs d'equip de dos pilots.
Equips estaran formats per dos pilots mesclats o sense mesclar

PROGRAMA 2017
Dissabte 7 gener, 2017 (l'espai blau de la neu)
17h00 à 19h30: Retirada dels nombres y registres (no hi ha internet)
Tingueu la seva llicència o una peça d'identitats. Pagament a l'acte per xec o en efectiu (no s'accepten targetes de
crèdit). Per pitet pre-registrada serà ja preparat.

Diumenge, gener 8, 2017
07h30 - 08h00: Transport de corredors a la plataforma a partir de la gòndola.
08h00 - 08h15: corredors calents i l'eliminació dels efectes personals després de la cursa.
08h15 - 08h30: Control de DVA -> Inicia Park.
08h30:
Sortida de races i bosses d'emmagatzematge dels corredors després de la cursa (*).
10h30 à 13h30: Les arribades dels corredors - Petits mossos - Baixada a peu al davant de l'estació.

12h00 à 15h00: Sopar i Premis (Hall espai blau de la neu).
(*) Els corredors poden deixar el seu negoci de recanvi en la carrera de partida. Després d'iniciar les borses es lliuraran a la
sala de refrigeri situada a continuació de la línia de meta. L'organització no es fa responsable de la pèrdua o robatori.
Genets cauen de nou a peu dels peus de l'estació i s'uniran a la sala de l'espai blau de la neu (500m) per sopar i assistir al
lliurament de premis.
Les dutxes estan disponibles a la sala d'actes de l'espai blau de la neu

PARCOURS

1) Parcours A individual = OFFICIAL (titular d'un títol (*) federació dels esports de muntanya).
D+/-1800m
Carrers a acomiadats: Promesa - Absoluta – Master
2) Parcours B Équip = OPEN D+/-1800m (L'equip de la ruta B curt en el circuit A)
Cursos oberts a llicència* i no llicència ** amb entrada d'un dia: JUNIOR - PROMESAABSOLUTA - MASTER

La ruta B (equips) és curt en el circuit i un equip de dos pilots (barrejats o no
barrejats). La classificació de l'equip del curs B serà independent de la classificació
general del curs individual A
Els equips que decideixin no completar el circuit A seran redirigits al circuit B i seran
desqualificats.

3) Parcours B individual = OPEN D+/-1200m
Cursos oberts a llicència* i no llicència ** amb entrada d'un dia: CADET – JUNIOR PROMESA- ABSOLUTA - MASTER

4) Parcours C individuel = OPEN D+/-600m
Cursos oberts a llicència* i no llicència ** amb entrada d'un dia: CADET – JUNIOR PROMESA- ABSOLUTA – MASTER

5) Parcours d'excursió individuel = descobriment D+/-300m
Cursos oberts a llicència* i no llicència ** amb entrada d'un dia: Obert a tots els de 11 anys

(*) Per acomiadats com a part d'una federació practicar esports de muntanya (FFME, FEEC, CFFM
altres).

(**) llicència descobriment FFME en el dia. La llicència temporal és una assegurança i serà vàlid el dia
de la cursa.

BARRERES D'HORES
Per a la sortida a les 8:30 del matí:
Parcours A: la conca es fixa a les 10.15 el PC va entrar a la sala de Patou (per sota de la petita Péric).
El pilot que no està en els temps de tornada es canvia al sistema B.
Parcours B: La conca està ajustat a les 10:30 al PC Balmette. El pilot que no està en els temps de
tornada es canviarà a la trajectòria C.
L'organització pot decidir cancel·lar o canviar el curs de les carreres en funció de les condicions
climàtiques.

SUBMINISTRAMENTS
No hi ha recàrrega de combustible a les carreres.
MATERIAL OBLIGATORI
El material obligatori ha de complir amb la normativa FFME (Federació Francesa d'alpinisme).
Lien -> Matériel FFME (http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/skialpinisme/ski-regle-du-jeu.pdf).
Material mínim obligatori (****) és:

un DVA
una pala
una sonda
un casq
Un parell de crampons
Les ganivets no són obligatoris
Una jaqueta de protecció contra la pluja i la neu
Un parell de guants mínim
Un parell d'ulleres de sol i una màscara obligatoris depenent de les condicions climàtiques
Un dipòsit d'aigua (no disponible a la cursa de repostatge)
Una reserva d'aliments (no hi ha subministraments disponibles a la cursa)
roba d'abric o jaqueta àrtica (*)
El dorsal ha de ser col·locat a la cuixa dreta.
(*) L'organització pot decidir, durant la roda o abans de l'inici de la cursa perquè aquest equip obligatori
i recomanat.
(****) Corredor controlats amb equips no conformes a la solució FFME rebran penes fins a la
desqualificació.

MENJARS
L'aperitiu i el dinar es duran a terme a la (Espace bleu neige) del Angles).

PREMIS
Els premis es durà a terme a la zona (Espace bleu neige) Des de les 14h
El lliurament dels premis al podi en cada categoria i cada curs.
Els resultats de la prova seran part de la classificació oficial de la Federació Francesa FFME.
Un FFME classificació independent a terme s'efectuaran en nom del campionat català organitzat per la
Federació català FEEC.

PREUS / REGISTRE
Adreces d'Internet de registres: Inscrivez vous ici
Registre d'Internet està obert fins al divendres a les 18h 06/2017. Les entrades manuals (no Internet) es durà
a terme el dissabte al juliol de 2017.

Réglements 2017
Ages

2017

D+ maxi
individuel

Parcours
Trace Catalane

Benjamin

11,12 ans

né 2005,2006

500m

D

Minime

13,14 ans

né 2003,2004

800m

C

Cadet

15,16 ,17 ans

né 2000,2001,2002

900-1200m

B-C

Junior
indiv

18,19,20 ans

né 1997,1998,1999

900-1200m (F)
1200-1700m (M)

B-C

Promesa

21,22,23 ans

né 1994,1995,1996

1600-1900m

A-B-C

Absoluta

24 à 39 ans

né 1978 à 1993

1600-1900m

A-B-C

Master

40 à +

1900 -> 1977

1600-1900m

A-B-C

PREUS
Individuel
Courses

Benjamin – Minime – Cadet - Junior = 15€ (els àpats inclosos)

(inscripció internet)

Promesa – Absoluta - Master = 25€ (els àpats inclosos)

Equipes = 40€ / équipe (els àpats inclosos)

Courses

(inscripció in situ le 07/01/2017)

Benjamin – Minime – Cadet - Junior = 20€ (els àpats inclosos)
Promesa – Absoluta - Master = 30€ (els àpats inclosos)

Licence découverte*
+6€ (No és vàlid per als cursos individuals A)

(per no llicència. No és vàlid per als cursos
individu A)

Menjars espectador

10€ (reserva i pagament le 07/01/2017)

- Per no llicenciats, es requereix que el certificat mèdic i d'esmentar "certificat
por la pràctica de competicions d'esquí alpinisme"

CONTACTS
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb

Florent BOSC
06 06 48 36 29

Gilles NOU (en Catalan)
06 45 80 00 42

e-mails
trace-catalane@smcc66.com

