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Data: 

Dissabte 4 de Febrer de 2017 

 
Entrega de dorsals: 

8:30 fins les 9:00h recollida dorsals a entrada telecadira la Roca. 

9:30 fins les 10:00 Reconeixement Estadi.  

10:00 fins les 13:30 carrera 

13:30 a 14:30 dinar de germanor 

14:30 Entrega de premis 

 
Lloc de sortida: 

Estadi Espot Esquí  (Espot Esquí, Ski Pallars). 

 
Organització i direcció tècnica: 

Jordi Farreny, director de competicions a Espot Esquí,  

Gerard Rosell Saldaña, Ski Time,Arnau Valero Snowfest Espot, Weibin Tzu i Sun 
de fuera.es, Ferrocarrils de la Generalitat, Espot Esquí. 

Coordinació universitària: Universitat Abat Oliba CEU. 

Eslàlom-gegant. Espot. Espot Esquí  
4 de Febrer 2017 
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Participants: 

Membres de les comunitats universitàries catalanes i centres adscrits 
(estudiants matriculats al curs 2016/2017, PDI i PAS). 

Normativa aplicable: 

El Delegat Tècnic (DT) de la prova serà designat per l’organització segons el 
tipus de prova i es comunicarà prèviament a tots els participants, anant les 
seves despeses a càrrec de l'organització. Els participants a una cursa seran 
responsables de retornar els dorsals als Organitzadors. Si aquest no es 
retornés en el termini màxim d’una setmana o l’efectiu de 50€, per la seva 
reposició, l’organització es reserva el dret d’emprendre accions legals. En 
totes aquelles qüestions no expressament regulades en el present Reglament, 
es consideraran directament aplicables les normes que referent a això vinguin 
establertes en el Reglament de la RFEDI o subsidiàriament, si escau, en el 
Reglament de la FIS. 

Tipus de prova: 

Proves de «GS»: El desnivell màxim autoritzat serà en tot cas de 200 metres / 
13-17 % (proves de GS) 

Inscripció: 

Els participants que vulguin optar a la classificació universitària han de 
formalitzar la inscripció a la Carrera eslàlom-gegant  a Espot Esquí, i 
comunicar-ho al servei d’esports de la seva universitat. 

Cada competidor ha de formalitzar dues inscripcions: 

1. Inscripció directa a carrera d’esquí  (snowfestespot.skitime.cat) 

2. Inscripció al servei d’esports de la seva universitat. 

Cada servei d’esports comunicarà els seus inscrits a través de la web de 
l’Esport Català Universitari abans del 31 de Gener. 
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Assegurança/Atenció mèdica: 

L’organització , no es fa responsable dels danys materials i/o personals que 
els participants puguin patir o ocasionar a terceres persones durant o després 
d’aquesta competició. 

Cobrirà qualsevol eventualitat l’assegurança que els estudiants tenen contreta 
amb la seva universitat (assegurança escolar). 

Els participants majors de 28 anys, què no estan coberts per l’Assegurança 
Escolar, tenen l’obligació de contractar una assegurança a nivell personal. 

Cada universitat es farà responsable de tenir cura que els participants que la 
representin tinguin la corresponent assegurança. en Els participants hauran 
d’estar coberts per una assegurança d’accidents. 

 

 

 

Lliurament de premis: 

Un cop finalitzada la prova es procedirà al lliurament de medalles als tres 
primers classificats de cada categoria (masculina i femenina). 

 

MÉS INFORMACIÓ: http:// snowfestespot.skitime.cat 

 


