XIII CRONONIU – LA MOLINA
Cronoescalada d’ Esquí de Muntanya
“14à COPA CATALANA DE CURSES VERTICALS - FGC MOUNTAIN SÈRIES 6.0”
12-1-2019
LOCALITZACIÓ:
La XIII Crononiu, és una Cronoescalada d’Esquí de Muntanya per les pistes
d’esquí de l’estació de La Molina, al Pirineu Gironí, a la comarca de La
Cerdanya, municipi d’Alp.
ITINERARI:
El recorregut serà de 685 m, de desnivell, des de la sortida del telecabina Alp
2500 a l’arribada situada a l’estació superior del mateix Telecabina. Per a les
categories Cadet Masculí i Femení i Junior Femení el desnivell serà de 500 m.
amb sortida neutralitzada en el mateix lloc, sortida cronometrada a la part
baixa del “Mur” de la Pista Olímpica i finalització a l’Estació Superior del
telecabina Alp 2500. Per la categoria Infantils (fora de Reglament) el desnivell
serà de 270 m. Amb sortida al Pla de La Corda (arribada del telecadira “Pia”), i
arribada a l’estació superior del telecabina Alp 2500.
ALLOTJAMENT:
Comptem amb el servei de reserves d’allotjament de La Molina, us poden
gestionar des de refugis fins a hotels. Telèfon 972 892031, e-mail
receptiu@lamolina.cat, o bé directament a la pàgina web de l’estació de La
Molina, www.lamolina.cat

INSCRIPCIONS:
La inscripció es farà mitjançant la pàgina web de la FEEC: www.feec.cat, apartat
competició-Esquí de Muntanya-inscripcions, i aquesta restarà tancada el
dijous 10 de gener a les 22:00 h.
Preus: Inscripció per a la Crononiu: Sèniors i Júnior 25 €, Cadets i Infantils
20€.
Es lliuraran medalles als tres primers classificats de les categories: general,
promeses, infantils, juniors, cadets, masters 40 i masters 50, homes i dones.

REGLAMENT:
La prova es regirà pel reglament d’esquí de muntanya de la FEEC- Esquí de
Muntanya 2018-2019.
La categoria especial “Infantils” correran fora de Reglament i no puntuen per
la Copa Catalana.
Per competir s’haurà de posseir la Llicència Federativa en vigor.
En cas de precisar llicència temporal es podrà sol·licitar a les oficines del Club
el mateix dia de la cursa.
PROGRAMA:
Dia 12.01.19 ENTREGA DORSALS: de les 12:00 a les 15:30 h, al local del
“Pícnic” (davant la sortida del telecabina Alp 2500).
RECOLLIDA DE ROBA: de les 15:45 a les 16:30 h, al local del Pícnic.
BRIEFING: A les 16:30 h, al local del Pícnic.
PUJADA AMB TELECABINA: de la categoria Infantils a les 17:15 h.
SORTIDA NEUTRALITZADA: Per les categories Cadet Masculí, Cadet Femení, i
Junior Femení, a les 17:35 h.
SORTIDA DE LA CURSA: A les 18:00 h, a la zona del Telecabina Alp 2500 de
La Molina, per a les categories Sènior Masculí i Femení, i Junior Masculí, i a la
part baixa del “Mur” de la Pista Olímpica per les categories Cadet Masculí i
Femení, i Junior Femení, i del Pla de la Corda (arribada del Telecadira “Pia”) per
la categoria Infantil.
ARRIBADA DE TOTES LES CATEGORIES: A l’Estació Superior del Telecabina Alp
2500.
DESCENS: Els corredors hauran d’utilitzar obligatòriament el Telecabina Alp
2500 per a efectuar el descens.
REPARTIMENT DE PREMIS: a partir de les 20:00 h, davant del local del Pícnic.
BERENAR: A partir de les 19:00 h. Al Self-Service de La Molina.
MATERIAL OBLIGATORI:
El material obligatori per les curses verticals d’esquí de muntanya, segons el
Reglament FEEC 2018-2019.
MATERIAL OBLIGATORI ESPECÍFIC DE LA CRONONIU:
Llanterna Frontal.

PUBLIC EN GENERAL I FAMILIARS:
L’Estació de La Molina posarà en funcionament el Telecabina Alp 2500, just
després de donada la sortida per a que puguin ser presents a l’arribada dels
corredors, igualment es podrà utilitzar el Telecabina per a la baixada. Podran
accedir al Telecabina tots els posseïdors de forfait, i les persones que no en
disposin podran adquirir el “forfait de passeig” al preu de 7,00 €.
Per seguretat, la baixada s’haurà de fer obligatòriament amb el telecabina.

