
 
 

XXVI CRONOESCALDA 
NOCTURNA CPA PAS DE LA CASA 

- GRANDVALIRA 

17 DE DESEMBRE DEL 2022  -Versió 29 de Novembre 2022 – 

PROVA DEL CALENDARI FEEC 

 

COPA D’ANDORRA 

D’ESQUÍ DE MUNTANYA 

 

 

El Dissabte 17 de desembre del 2022 el Club Pirinenc Andorrà, organitzarà la XXVI Cronoescalada 

Nocturna CPA Pas de la Casa GrandValira. Serà la primera prova de la temporada de competició 

d’esquí de muntanya al Principat d’Andorra, puntuarà per la ‘MoraBanc Copa d’Andorra d’Esquí 

de Muntanya’ i per les Curses ‘OPEN DE LA FEEC’. La voluntat del Club Pirinenc és que la ‘XXVI' 

Cronoescalada CPA Pas de la Casa Grandvalira’ sigui una cursa popular accessible a tothom, on es 

reuneixin tant els competidors d’esquí de muntanya com aquells que s’inicien en aquesta disciplina. 



 
 

PROGRAMA 17 DE DESEMBRE 2022 
       • 16:00 a 17:30 h Lliurament de dorsals (Taquilles Grandvalira a peu de pistes del Pas de la 

Casa). En recollir el dorsal podeu dipositar la roba d’abric que voleu trobar a l’arribada (Telecabina). 

       •17:30  h Tancament recollida de dorsals 

       • 17:45 h  “Briefing” i explicació del Reglament de la cursa 

       • 18:00 h  Sortida de les categories masculí i Femení: U14:U16,  1 pujada des de la base del 

telecadira de 4 places fins al Coll Blanc: 420 metres de desnivell en cas de condicions 

meteorològiques adverses, fins a la Pilona 15** 

       • 18:15 h  Sortida de les categories femení: U18-U20-021:O40 

       • 18:30 h  Sortida de les categories masculí: U18-U20-021:O40 

       • 20:00 h  Pica Pica de cloenda a les mateixes instal•lacions de les Taquilles Grandvalira o 

Centre Esportiu del Pas de la Casa (PENDENT).  

       • 20:30 h  Lliurament de premis 

INSCRIPCIONS 
         https://topcrono.net/ca/esdeveniments/ 

 

       Obertura de les inscripcions: dijous 24 de Novembre 

       Data límit: dijous 15 de desembre a les 23:59 h 

Categories U14, U16 i U18 
 
Inscripció: 20 € / Preu especial soci CPA: 15 € 
 

Categories U20, O21 i O40 
  
Inscripció: 25 € / Preu especial soci CPA: 20 € 

• Inclou participació a la cursa, obsequis..... 

• Inscripció limitada a 220 corredors 
 

Important: Per participar en aquesta prova cal estar en possessió d’una llicència federativa de 

muntanya de l’any en curs amb una assegurança que cobreix la pràctica de l’esquí de muntanya, en 

el cas de no estar en possessió d'aquesta assegurança, contactar amb el club abans del divendres 

16 de desembre per a la gestió de l'assegurança d'un dia inclosa amb el preu de la inscripció..  

 

Per puntuar a la Copa FAM cal estar en possessió d’una llicència esportiva. 

OBLIGATORI: a la recollida del dorsal caldrà presentar la llicència federativa corresponent, sense 

aquesta llicència no és podrà participar en dita cursa, a excepció dels assegurats pel club per 

aquesta prova 

https://topcrono.net/ca/esdeveniments/


 
 

El Club Pirinenc Andorrà és reserva el dret d’anular la inscripció en el cas de qualsevol 

irregularitat. 

ITINERARI 
UN ÚNIC RECORREGUT PER TOTES LES CATEGORIES  

1 pujada des de la base del telecadira de 4 places fins al Coll Blanc: 420 metres de desnivell. 
infantil i cadets -1 pujada des de la base del telecadira de 4 places fins a la Pilona 15** 
 

CATEGORIES 
MASCULINA I FEMENINA 

U14 Infantil: que tinguin 13 i 14 anys complerts el 2023. 

U16 Cadets: que tinguin 15 i 16 anys complerts el 2023.  

U18 Juvenil: que tinguin 17 i 18 anys complerts el 2023.  

U20 Junior: que tinguin 19 i 20 anys complerts el 2023.  

O21 Sènior: a partir de 21 anys complerts el 2023. 

Subcategoria: 

O40 Veterà: a partir de 40 anys complerts el 2023. 

UBICACIÓ 

Ubicació (Pas de la Casa):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.- ADJUDICACIÓ DE DORSALS 

Els dorsals es donaran a la recollida del dorsal (cal posar-lo davant la cama dreta) 

2.- SORTIDA I CONTROL DE TEMPS  

 2.1.- La sortida serà en massa i els temps controlats per xip .  

 Es diferenciaran les sortides per categories, tal i com s’especifica en el programa). 

 2.2.- Els corredors podran comprovar el llistat de corredors inscrits a partir de les 16:45 h a les 

taquilles  de GRANDVALIRA - PAS. 

3.- DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA 

 3.1.- Comptabilització del temps: comptarà únicament el temps de pujada (una única pujada).  

 El temps comptarà des del línia de sortida fins a la línia d’arribada, senyalitzades clarament pels 

jutges de la prova 

 3.2.- Baixada i canvis de pells: la baixada serà neutralitzada. 

4.- MATERIAL OBLIGATORI 

 4.1.- Material convencional:  S’haurà de portar el material específic d’esquí de muntanya establert 

en el Reglament per a “Vertical Races” de l’International Ski Mountaineering Federation vigent. 

 A la sortida hi haurà un espai protegit per poder deixar la motxilla amb la roba d’escalfament i altre  

 material. 

 4.2.- Material específic de la prova:  

1 parell de pells de foca (com a mínim) 

1 frontal amb piles noves i capacitat d’il•luminació per la pujada i la baixada 

3 peces de roba per a la part alta del cos (tèrmica, granota i tallavent), uns guants, gorro o buff i el  

DORSAL (cama dreta part davantera) 

4 capes  de dalt en cas de fred o mal temps 

 4.3.- Control del material: Es podrà controlar el material i el seu bon funcionament en qualsevol 

moment  de la cursa (sortida i arribada). 

Es podrà consultar als jutges durant l’escalfament per a la revisió del material. 

 

 



 
 

 

 

Persona de contacte:  

Director de Cursa i vocal del CPA: David Nogués i Yepes                

Telèfon: 684 172  

E-mail: david@daimatics.agency 

 

ORGANITZA: 

 

 

AMB EL SUPORT DE: 

 

 

 



DECLARACIÓ DEL PARTICIPANT A LA CURSA “CronoEscalada Nocturna CPA Pas de 
la Casa - GrandValira” 

 
El sota-signant _________________________________________________amb DNI/Passaport 

nº_    _ _ _ _  participa el dia 17 de Desembre del 2022 a La Cursa organitzada per 

CPA Club Pirinenc Andorrà (d’ara endavant “L’Organitzador”) i declara: Que conec el contingut del 

reglament de La cursa disponible a la web de L’Organitzador i que l’accepto en la  seva totalitat. 

Que accepto els riscos inherents que comporta el recorregut obert al trànsit. Que em comprometo 

a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la meva seguretat 

i la de la resta de participants i usuaris de la via pública. Que eximeixo a L’Organitzador, al seu 

president, a la seva junta directiva, a la Federació Andorrana de Muntanyisme, i/o a qualsevol 

persona física o jurídica vinculada amb l’organització de La Cursa de les responsabilitats derivades 

de qualsevol accident causat o bé per motius lligats a fets de la circulació o bé per accidents 

esportius. Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de 

salut, poguessin derivar-se de la meva participació a La Cursa, assumint personalment el risc 

inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per la participació a La Cursa. Que declaro 

conèixer els riscos propis de la participació a La Cursa, com són: 

 
• Que accepto i conec que em trobaré vehicles circulant en ambdós sentits de la circulació en els 

pocs trams de carretera que travessarà la cursa o altres tipus de maquinaria relacionats amb 

aquesta prova. 

 
• Que accepto i conec que existeixen encreuaments no regulades per l’organització de La Cursa a 

les que poden incorporar-se tota mena de vehicles o altres tipus de cruïlles o mena de vehicles 

relacionats amb aquesta prova. 

 
• Que existeixen trams perillosos en els que hauré d’extremar la precaució. 

 
• Que existeixen trams en els que l’estat dels camins no tenen les condicions de seguretat adients i 

exclouré a L’Organitzador de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir degut a 

això. 

 
• Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica esportiva escaient,  

assumint personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a 

qualsevol participant de La Cursa, excloent a L’Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada 

d’aquests accidents. 

 
• Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a La Cursa, assumint 

personalment la responsabilitat íntegra de l’esmentat accident i excloent a L’Organitzador de 

qualsevol responsabilitat derivada del mateix. 

 
 
 

NOM I SIGNATURA DEL PARTICIPANT 

SIGNO 

_______________________________________, ____ de ____ del _______ 
 
NOTA: En cas de no voler signar aquesta declaració, no es podrà participar en 

l’esdeveniment. 

 



     AUTORITZACIÓ PARTICIPANT A LA CURSA “KM Vertical Pal Arinsal CPA” MENOR 

En ____________________________________________________________, major d’edat i amb 

passaport/DNI/NIE número ______________________________ en qualitat de pare, mare o 

tutor/a de l’esportista __________________________________________, amb passaport/DNI/NIE 
número__________________________________ participa el dia 17 de desembre del 2022 a La Cursa 
organitzada per CPA Club Pirinenc Andorrà (d’ara endavant “L’Organitzador”) i declara: Que conec el 
contingut del reglament de La cursa disponible a la web de L’Organitzador i que l’accepto en la seva 
totalitat. Que accepto els riscos inherents que comporta el recorregut obert al trànsit. Que em 
comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la meva 
seguretat i la de la resta de participants i usuaris de la via pública. Que eximeixo a L’Organitzador, al seu 
president, a la seva junta directiva, a la Federació Andorrana de Muntanyisme, i/o a qualsevol persona 
física o jurídica vinculada amb l’organització de La Cursa de les responsabilitats derivades de qualsevol 
accident causat o bé per motius lligats a fets de la circulació o bé per accidents esportius. Que eximeixo 
als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la 
meva participació a La Cursa, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic 
requerit per la participació a La Cursa. Que declaro conèixer els riscos propis de la participació a La Cursa, 
com són: 

• Que accepto i conec que em trobaré vehicles circulant en ambdós sentits de la circulació en els 

pocs trams de carretera que travessarà la cursa. 

 
• Que accepto i conec que existeixen cruïlles no regulades per l’organització de La Cursa a les que 

poden incorporar-se tota mena de vehicles. 

 
• Que existeixen trams perillosos en els que hauré d’extremar la precaució. 

 
• Que existeixen descensos perllongats en els que hauré de moderar la velocitat per tal d’evitar 

danys propis i/o aliens. 

 
• Que existeixen trams en els que l’estat dels camins no tenen les condicions de seguretat adients i 

exclouré a L’Organitzador de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir degut a  

això. 

 
• Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica esportiva escaient, 

assumint personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a 

qualsevol participant de La Cursa, excloent a L’Organitzador de qualsevol responsabilitat derivada 

d’aquests accidents. 

 
• Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a La Cursa, assumint 

personalment la responsabilitat íntegra de l’esmentat accident i excloent a L’Organitzador de 

qualsevol responsabilitat derivada del mateix. 

 
• L’organització es reserva els drets d’imatge del corredor durant la prova. El participant autoritza a 

l’organització la realització fotografies i filmació de la seva participació i els dona el seu consentiment 
per fer-ne difusió sense dret a rebre cap compensació econòmica.  

 

NOM I SIGNATURA DEL PARE O TUTOR DEL PARTICIPANT 

SIGNO 

_______________________________________, ____ de ____ del _______ 
 

NOTA: En cas de no voler signar aquesta declaració, no es podrà participar en l’esdeveniment. 
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