
 

 

Secció XC:                                                         Secció DH:            Secció TRIAL 

 

Guy DÍAZ (elit)                                                   Blanca ARACIL (junior)         Efrem FRASES (junior) 

Adrian URCELAY (Sub 23)                                Guillem CASAL (elit) 
           

Albert TURNE* (master-30)       Albert BARRILARO* (màster-30) 

 
 

Únicament constaran com a corredors seleccionats els corredors de les categories, Junior, Sub-23 i Elit. 

 

Es podrà seleccionar una màxim d'un corredors més per secció en funció dels resultats obtinguts durant la temporada 2015. 

 
Per seleccionar els corredors s'ha tingut en compte els resultats de la temporada 2014. 
 

Els  corredors màster-30 tindran únicament el campionat de Catalunya i el campionat d'Espanya pagats ( sempre que vagin amb la resta de l'equip) i 

seran obligatòries per participar al campionat de món màster com a corredors seleccionats. 

Excepcionalment aquesta temporada es podrà seleccionar 2 corredors màster- 30 de més ( 1 XC i 1 DH ) en motiu de la celebració del campionat 

del món a Vallnord. 

Cap corredor/a major de 40 anys i que no disposi de la nacionalitat Andorrana podrà competir per la Federació. 

 

Els corredors no seleccionats prèviament optaran a participar a les curses de federació en funció dels resultats obtinguts durant la temporada a nivell 

particular. 
 
 

Curses de federació per ha tots els seleccionats: 

 
          - Campionat de Catalunya XC, DH i TRIAL (lloc i data a determinar)* 

          - Copa de món XC, DH - 4 i 5 de juliol 2015 - LENZERHEIDE (CH) 

          - Copa del món de TRIAL - 12 i 13 de juliol - França 

          - Campionat d' Espanya XC I DH - 18 i 19 de juliol 2015 - ( lloc per determinar, trial lloc i data per confirmar)* 



 

 

          - Campionat d' Europa de XC, DH i TRIAL - 20 al 26 de juliol 2015 - ITÀLIA  

          - Copa de món XC, DH - 22 i 23 d' agost 2015 - VAL DI SOLE ( IT) 

          - Copa del món de TRIAL - 22 i 23 d'agost - França 

          - Campionat del món VALLNORD 2015 - del 2 al 7 de setembre de 2015  ( la setmana anterior campionat del món màster) 

 
 
 

Tots els corredors seleccionats i possibles seleccionats haurant d'haver participat a un mínim de 8 curses abans de la primera cursa de federació, ( 

sempre i quan el calendari ho permeti)  

Els corredors Màster-30 haurant d'haver participat a un mínim de 6 curses i en funció del resultats podran optar a participar al campionat de 

Catalunya i Espanya com a corredors  de la Federació. 

 

Aquestes curses les podran fer amb els seus respectius clubs o bé amb el seu equip o a nivell particular.Les curses que se realitzin a Andorra, les 

marxes i curses similars no entraran dins del còmput. 

 

La selecció es realitzarà pels directius de la federació en base a criteris objectius, com ara classificació general, percentatge respecte al primer 

classificat, entitat de les curses realitzades. 
 

Tots els corredors seleccionats disposaran d'una ajuda per entrenador de 9 mesos ( gener - setembre) 50€x9=450€ 

Per cobrir dita prestació s'haurà de presentar els pagaments realitzats per transferència bancària ( no s'acceptarà Justificants de pagament en 

metàl.lic). En el supòsit que un corredor no necessiti entrenador se'l atorgarà l'ajuda prevista per massatges, material, productes energètics, estudis 

biomecànics, etc.., havent de presentar el corresponent rebut. 

 

Els corredors seleccionats de DH i TRIAL disposaran d'una ajuda per pagar les despeses de gimnàs amb una màxim de 20€ mensuals. 20€ x 12= 

240€ 

 

Tots els corredors seleccionats hauran de realitzar una prova d'esforç per poder competir amb la federació en el centre mèdic que determinin 

(Andorra, França, Espanya), atorgan-se un màxim de 130€ per prova, havent-se de presentar el corresponent rebut. 



 

 

 

També es preveu una partida d'ajudes per material, curses de preparació que no entrin en la planificació dels clubs, massatges, estudis biomecànics, 

etc... Per poder optar a dita prestació el corredor haurà de redactar un document, que haurà d'entrar a la secretaria de la federació, esmentant l'ajuda 

sol·licitada i els seus objectius esportius durant la temporada. L'ajuda serà otorgarà en base al compliment d'aquests objectius, implicació del 

corredor i s'abonarà a final de temporada, havent-se de presentar els rebuts corresponents. 

 

Es programaran entrenaments conjunts entre les seccions de carretera i XC (màster-30 hi podran participar) i s'estudiarà la posibilitat de fer un 

estatge fora d'Andorra. En el supòsit que es faci un estatge fora d'Andorra els corredors màster 30 hi podran participar però l'allotjament i els àpats 

aniran a càrrec seu. 

 

Es programaran 4 jornades de tecnificació pel corredors de DH (2 a Vallnord i 2 a Grandvalira). Els corredors màster-30 hi podran participar però 
s'hauran de pagar la part proporcional de les despeses de dita jornada. 
 

Material cedit per motocard i preu especial del material de substitució. 

 

Ajuda logístic de la federació per a totes les curses del calendari federatiu. 

Per la temporada 2015, només podran optar a l'ajuda econòmica i entrenador els corredors seleccionats, nogensmenys els corredors/es que es 

seleccionin durant la temporada rebran l'ajuda logística de la federacio per participar a les curses del calendari federatiu i de l'ajuda per realitzar la 

prova d'esforç que serà obligatòria. 

 
 
 
 
 


