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Reportatge

Els màsters de les pistes
La prova d’Espot, la més clàssica

dels nostres veterans.�

✒ Toti Rosselló FCEH/Arxiu�

Curses per a tothom
Les curses de veterans difereixen poc de les curses

normals a no ser per l’edat dels participants, de 30

anys en endavant, i perquè l’ambient a la portella de

sortida és d’una saníssima competitivitat.

A les curses de veterans es respira una rivalitat crea-

tiva que ajuda a treure’s uns quants anys de sobre. El

calendari de la temporada passada va constar de vuit

curses, quatre gegants i quatre eslàloms. Per primera

vegada es va programar el mateix nombre d’esdeveni-

ments de les dues disciplines ja que la majoria de par-

ticipants així ho van demanar. Aquest any seran nou

curses ja que com a gran novetat es portarà a terme

una cursa nocturna a l’estadi de Pas de la Casa de

l’estació andorrana de GrandValira, patrocinada per la

botiga Ricard Tarré.

Però les curses no són, ni molt menys, tancades a un

grup d’excorredors. Exactament a l’inrevés, són com-

peticions obertes a tothom amb ganes de passar-s’ho

bé. Es porten a terme en cap de setmana per a ser

accessibles a la majoria. A més, els traçats són fàcils i

acostumen a ser curts. És una molt bona oportunitat

pera practicar allò que molts esquiadors sempre

havien desitjat però per diferents motius mai havien

pogut posar en pràctica: passar pals.

Aquestes curses coincideixen alguns caps de setmana

(Espot Esquí i Vallter 2000) amb les Interclubs que

són curses introductòries de gent de totes les edats

en l’esquí de competició, fet que augmenta l’ambient

de la cursa.

Els sopars més sonats
Les nits dels dissabtes dels caps de setmana de cursa

són per a què els màsters es trobin i comentin la juga-

da. A més en el mateix sopar es fa el repartiment de

la cursa d’aquell dia, fet que encén els ànims per a la

cursa que es disputarà l’endemà diumenge. Cal remar-

car que les marques comercials s'impliquen a fons

amb aquest tipus de curses i en cada sopar hi ha un

sorteig de material.

Sense discriminació de gènere
Ara que està tan de moda la paritat de gènere imposa-

da per Zapatero al seu govern, l’objectiu dels veterans

és arribar a fer seu aquest concepte. De moment un

75 per cent dels esquiadors que fan curses de vete-

rans són homes i la resta dones.

Els responsables del comitè de màsters de la FCEH

s’estan empescant la manera d’atreure més dones a

les curses. La veritat és que quan hi són posades s’ho

passen fantàsticament bé i per això cal animar-les a

provar-ho. Tal com diu Gini Vidaurreta -40- (CET),

excorredora que va retornar a la competició la passa-

da temporada, “la sensació de tornar a córrer va ser

Diuen que l'experiència és un grau i, si efectivament és així, els corredors

veterans tenen més graduació que l'absenta. Anys de competicions i de con-

vivència que segueixen incrementant-se gràcies a la Lliga Catalana de

Màsters de la FCEH.
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1 - Les curses són organitzades pels clubs als

quals siguin adjudicades.

Requisits
2 - A totes les competicions de Màsters és obli-

gatori l’ús del casc.

3 - Per participar a les proves, s’exigirà que el/la

corredor/a estigui en possessió de la Llicència

Catalana de Competició, la Llicència Estatal de

Competició o de la Llicència de la FIS.

Inscripcions
4 -  Les inscripcions s’hauran de formalitzar al

club organitzador, que ingressarà les quotes d’ins-

cripció a la cursa. La inscripció es considerarà

vàlida quan sigui acompanyada del comprovant

d’ingrés a favor del Club organitzador.

5- Les inscripcions podran ser tramitades per

clubs federats o per corredors independents.

6 - Es donarà l’oportunitat d’inscriure’s fora de sor-

teig abans de la cursa en un lloc habilitat a tal efec-

te, i sortir després de l’últim corredor sortejat.

7 - La FCEH fixa un preu base d’inscripció a les

curses de la Lliga Catalana de Màsters d’Esquí

Alpí de 13,5 € per cursa.

8 - El club organitzador haurà d’enviar a la FCEH

una còpia de totes les inscripcions rebudes.

Organització de les curses
9 - L’ordre de sortida dels corredors és el

següent: primer les dones, en ordre d’edat de

més grans a més joves, i després els homes en el

mateix ordre. Aquest ordre de sortida podrà ser

modificat per l’organització, segons les condicions

de la pista i la meteorologia.

10 - En cas d’haver-hi dos curses el mateix cap de

setmana, només es farà un únic sorteig de dor-

sals, vàlid per tots dos dies.

11 - L’ordre de sortida de la segona mànega

haurà de ser el mateix que el de la primera.

12 - Cada cursa anirà acompanyada d’un àpat fes-

tiu amb repartiment de premis (dinar, sopar).

Classificacions
13 - Cada corredor puntuarà dins del grup d’edat

al qual pertany, comptant per a la classificació de

la Lliga Catalana de Clubs només els corredors

inscrits per clubs de la FCEH. A les proves que hi

participin corredors independents o d’altres fede-

racions, s’extraurà la classificació catalana per

puntuar els 10 primers de cada grup d’edat

corresponent.

S’haurà d’establir una classificació individual en

base als 10 primers corredors de cada grup

d’edat i se sumaran els punts de cada prova

d’acord a la puntuació indicada. Per cada corre-

dor/a, puntuaran els millors resultats de la meitat

més una de les proves dutes a terme. En cas

d’empat serà classificat davant, aquell corredor

que hagi puntuat en major nombre de proves. Si

aquest criteri no desempata, es classificarà

davant el corredor que tingui més primers llocs,

segons, tercers, etc.

14 - Puntuació:

1r  25 punts, 2n  20 punts, 3r  15 punts, 

4t  10 punts, 5è  8 punts, 6è  5 punts, 

7è  4 punts, 8è  3 punts, 9è  2 punts, 

10è  1 punt

15 - Els grups d’edat de Màsters són:

MASCULINS

GRUP A GRUP B

1970-1974 “A1” 1945-1949 “B1”

1965-1969 “A2” 1940-1944 “B2”

1960-1964 “A3” 1935-1939 “B3”

1955-1959 “A4” 1930-1934 “B4”

1950-1954 “A5” 1925-1929 “B5” 

1924 i abans “Honor”

FEMENINS 

GRUP C

1970-1974 “C1” 1945-1949 “C6”

1965-1969 “C2” 1940-1944 “C7”

1960-1964 “C3” 1935-1939 “C8”

1955-1959 “C4” 1930-1934 “C9”

1950-1954 “C5” 1925-1929 “C10” 

1924 i abans “Honor”  

16 - Per definir la classificació per clubs, es farà

la suma aritmètica dels punts individuals.

Premis
17 - La FCEH atorgarà un Trofeu en cadascuna de

les curses de la Lliga Catalana al millor temps de

les categories A1 a A5, B1 a Honor, C1 a C5 i C6

a Honor.

El club organitzador atorgarà, com a mínim, copa

al primer classificat i medalles al segon i tercer

classificats de cada categoria de cada una de les

proves de gegant i eslàlom.

El club organitzador atorgarà un premi al/a la

corredor/a de més edat de la cursa.

Programa màsters 2004-05
11a Lliga Catalana de Màsters d'esquí alpí

Tot preparat per

començar.�

Esperant

torn.�

El Club CANM o com

sortir tota la colla.�

Els catalans desplaçats al

Campionat d’Espanya,

amb Carolina Ruiz.
�

Després d’esquiar…

ja se sap.�

increïble i a més amb els esquís de càrving vaig trobar

una diferència absoluta”. I tanta diferència! Va guanyar

les quatre curses en què va participar.

Alberta Fornesa -37- (LMCE) va tornar a posar-se dins

un traçat ara fa dos anys, comenta que “les curses

són una excusa per reunir-nos amb els amics”. I també

per guanyar-les ja que es va imposar en quatre curses.

L’alt nivell veterà
Un dels màsters més actiu és l’expresident de la

FCEH, Francesc Izard (CAF). Als seus 56 anys esquia

entre 80 i 90 dies cada temporada. Diu content:

“Intento fer entre 20 i 30 dies de glacera com a pre-

temporada abans d’arribar a desembre i la resta de

dies d’esquí, entrenaments i curses els reparteixo al

llarg de l’hivern”. Izard porta a terme un calendari molt

ajustat que “inclou -segons ell- curses de Copa del

Món de màsters i de Copa de França”. De fet, la pas-

sada temporada va ser tercer en un eslàlom de la

Copa del Món. Aquest esquiador sabadellenc comenta

que el que més li agrada dels veterans és, a banda de

trobar-se amb els amics, conèixer estacions noves i

corredors estrangers.

“Són competicions

assequibles a tothom

i molta gent que no ha passat

mai pals descobreix

un nou alicient en l’esquí”,

diu Bruno Gorina

L’esquiadora Gabi Puncernau -42- (LMCE) també mani-

festa que el que més li agrada és l’ambient, però des-

taca referent a l’alt nivell que “pots anar a Campionats

del Món de veterans on competeixes amb excorredors

de Copa del Món i això és tota una experiència”.

Un altre cas digne de menció és el de Toni Comas -41-

(UEC Mataró). Aquest barceloní encara competeix en

curses de sèniors i fa les que pot de veterans.

“Aquesta temporada m’he tret la llicència FIS -diu

orgullós- i és que a les curses de veterans gaudeixo de

la festa i a les de sèniors dels traçats llargs i exigents.

Totes m’aporten alguna cosa, però en veterans desta-

co el bon ‘rotllo’ que hi ha”.

Entrenar o no, aquesta és la qüestió
La majoria de màsters consultats tendeixen a negar

que facin cap entrenament o preparació específica per

a les curses. No obstant, moltes de les dones adme-

ten que van al gimnàs per a fer un manteniment. Maite

Luengo -50- (LMCE) i Carolina Rodés -50- (CEVA) van

al gimnàs entre setmana. “I els dies de festa intentem

esquiar-los tots encara que pals -aclareix la Maite-

només en passem a les curses”. Puncernau també

explica que fa activitat durant la setmana encara que a

pistes, el seu objectiu és esquiar al màxim en tot tipus

de condicions.

Àngel Joaniquet -41- (independent) telemarquista

que fa les curses de veterans amb els seus esquís

de taló lliure explica que fa molts anys que no es

posa dins un traçat a entrenar: “el que faig es dedi-

car-me el màxim al forapista que em dóna moltes

sensacions”. Joaniquet va ser olímpic els anys 80 en

salt de trampolí i va fer fins l’any 96 la Copa del Món

de telemarc.

El també excorredor Bruno Gorina -47- (CANMC)

explica que fa un manteniment físic els dies feiners i

que el cap de setmana entrena amb el grup de màs-

ters del seu club. Per Bruno, el millor dels veterans és

“el repte que assoleixes amb tu mateix, que t’obliga a

mantenir-te al dia tècnicament i físicament. A més, -

afegeix- el gran actiu és el magnífic ambient que es

respira a les curses i els sopars”. Acaba explicant que

són competicions assequibles a tothom i que molta

gent que no ha passat mai pals descobreix un nou ali-

cient en l’esquí.

Com s’organitzen les categories
Hi ha 11 categories diferents d’edats dividides cada 5

anys i a partir dels 80 anys només és una. Els més

grans passen dels 80 com és el cas de Núria Figueras

o Lluís Sanagustí. Aquest últim va disputar els

Campionats de Catalunya amb 85 la passada tempora-

da. Sanagustí destaca que porta fent veterans de tota

la vida i el que més li agrada són els dinars després de

les curses on pot comentar la jugada amb els amics.

Requisits per a poder córrer
Tenir la Targeneu (estar federat) i estar en possessió

de la llicència de corredor. A més, les curses s’han de

fer amb casc. �

Calendari de competicions
Calendari de la 11a Lliga Catalana de Màsters d’Esquí Alpí.

Gener

15-16 Espot Esquí 5è Trofeu d’Espot Esquí GLOBAL GS-GS V

Febrer

12 Pas de la Casa Nocturna Esports Ricard Tarré GRAN GS V

26-27 Vallter 2000 Memorial Joan A. García SCC GS-SL V

Març

12-13 Masella Campionats de Catalunya Veterans CANMC GS-SL V

Abril

09-10 La Molina 9è Trofeu Pepeta Planas LMCE GS-SL V        

Titi Comas. Els anys no fan

perdre l’agressivitat.�

Jesús Cuesta. 80 anys i

al peu del canó.�

Elles també

hi compten.�

Com els “pros”, però cal

escalfar més als matins.�
Joan 

“Rocco”

Bosch.

�


