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42ª TRAVESSA “ LA SERRERA” 

Dissabte 25 de febrer del 2023 

 

Inscripcions:  www.topcrono.net 

Fins divendres 24 de febrer del 20223 
 

• Circuit A_ 35€ (O40 M/F - O21 M/F – U20 M)   30€ soci SEC 

• Circuit B_ 25€ (U20F  – U18 M/F – U16 M/F)   20€ soci SEC 

• Circuit C_ 20€ (U14 M/F)  15€ soci SEC 

La inscripció inclou: dret de cursa (amb bossa de benvinguda), avituallament a l´arribada i 

pica pica durant el repartiment de premis 

Obligatori disposar d´una assegurança de muntanya. 

 

Copa d’Andorra: Prova Puntuable per  MoraBanc - Copa d’Andorra d´esquí de Muntanya 2022 -2023 

 

Informació: https://www.sec.ad 

https://www.instagram.com/sec_muntanya/ 

Reglament i 

Recomanacions: 

Reglament Federació Andorrana de Muntanyisme 

www.fam.ad/wp-content/uploads/2022/11/a-Regl-Esqui%C2%B4-de-Muntanya-2022-11-

2.pdf 

Programa de Cursa 

24 febrer: -18h00 h a 20h00 – Recollida de dorsals a l´Edifici Perecaus (sala actes pb). Presenta llicencia 

federativa apta per competició i DNI/PASSAPORT 

-19h00  – Briefing 

25 febrer: 

 

 

-7h30  Reunió comitè organitzador a la sortida / arribada 

-8h00 a 9h00 – Recollida de dorsals a la sortida / arribada. Presentar llicencia federativa apta 

competició i DNI/PASS 

-9h15 Briefing cursa 

 Sortides cursa: 

 * 9h30 Circuit A   (O40 M/F – O21 M/F – U20 M)  

* 9h45 Circuit B  (U20F – U18 M/F -U16 M/F) 

* 9h45 Circuit C  (U14 F/M) 
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-13h30 Lliurament de premis a la sala d´actes Edifici Perecaus 

I pica pica per tots els concursants 

Premis: 

 

 

 

 

-Bossa de benvinguda per a tots els participants 

-Premis per els 3 primers classificats de cada categoria, per gentilesa de:  

Esport Cubil, Biocoop, Palau de Gel, Grandvalira, Hble Comú de Canillo, Carnisseria Nova. 

Circuits:   A.   1.460 m+ (U20M – O21 – O40)  

Assoleix el Pic de la Serrera amb 2.912 m i el Pic de la Coma 2.720 m, amb dues 

pujades i dues baixades amb dos trams a peu. 

B. 1.050 m+ (U16- U18- U20F) 

Assoleix el Pic de la Coma 2.720 m, amb dues pujades i dues baixades amb un tram 

a peu. 

C. 600 m+ (U14 M/F) 

Assoleix el Clot d´Embolcar 2.500 m, amb una pujada i una baixada. 

 

En cas de condicions meteorològiques adverses o fort perill d´allau, l´organització es 

reserva el dret de modificar el recorregut i/o modificar els horaris 

 

 

Avituallaments: • Arribada  a l´arribada / Biocoop 

               

  
 

Material: • Esqui amb fixacions 

• Botes 

• Un parell de pals 

• Un parell de pells (aconsellat dos parells 

per circuit A i B) 

• 3 capes superiors, una d´aquestes 

tallavent 

• 2 capes inferiors, una d´aquestes 

tallavent 

• DVA, sonda i pala 
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• Casc 

• Guants 

• Manta tèrmica i xiulet 

• Motxilla 

• Grampons (nomes per recorreguts  

A i B) 

• Dorsals (facilitats per l´organització)  

 

 

Categories Masculines i Femenines 

 

o U14 Infantil: que tinguin 13 i 14 anys complerts en l'any en curs. 

o U16 Cadet:       que tinguin 15 i 16 anys complerts en l'any en curs. 

o U18 Juvenil:     que tinguin 17 i 18 anys complerts en l´any en curs.  

o U20 Júnior:  que tinguin 19 i 20 anys complerts en l'any en curs. 

o O21 Sènior:  a partir dels 21 anys complerts en l'any en curs. 

 

Sub Categories Masculines i Femenines 

 

o O40 Veterà: a partir dels 40 anys complerts en l'any en curs. Els veterans també puntuen en categoria sènior. 
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