COMITÈ DE SNOWBOARD I FREESTYLE SKI - FCEH

REGLAMENT CABIROL MINIFREESTYLER
21 de gener 2018 – La Molina

Vine a celebrar amb nosaltres el World Snow Day 2018!

QUÈ ÉS LA NOCILLA CABIROL MINIFREESTYLERS?
La Cabirol Minifreestylers és el punt de trobada a l’estació d’esquí de La Molina per als
esquiadors, snowboarders i freestylers de fins a 13 anys. Un FUN SLOPE cronometrat,
dissenyat per a disfrutar de la competició.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN PER A SNOWBOARDERS I ESQUIADORS, TANT D’ALPÍ COM DE
FREESTYLE
La vocació d’aquest event és eminentment lúdica, sense deixar de banda l’esperit competitiu,
amb la intenció de APRENDRE a competir, promoure el FREESTYLE i GAUDIR del WORLD SNOW
DAY entre tots.
El circuit està dissenyat per a que grans i petits puguin adaptar-se al nivell de la pista, treballar
i/o desenvolupar les seves habilitats.
Després de la cursa realitzarem jocs de freestyle per a els iniciats i exercicis de tècnica per als
més experimentats.
http://world-snow-day.com/

ACTIVITATS
1.
2.
3.
4.
5.

Entrenaments
FUN SLOPE cronometrat (dues baixades)
Jocs i exercicis de freestyle en salts i calaixos.
Entrega de premis als guanyadors.
Obsequi per a tots els participants.

Puntuable per:



Rànquing oficial català de Snowboard o Freeski.
Classificació general del circuit PFT MINIFREESTYLERS

REGLAMENT PYRENEAN FREESTYLE TOUR
Podeu consultar el reglament general del Pyrenean Freestyle Tour al següent enllaç:
Veure reglament general:
http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2018/01/Reglament-Comit%C3%A8-Surf-de-Neu-iFreestyle_Temp.-2017-2018.pdf

CATEGORIES
CATEGORIA
U7
U9
U11
U13

EDAT
2011 i posteriors
2010 – 2009
2008 – 2007
2006 – 2005

GÈNERE
Combinat
Masculí
Femení

DISCIPLINES
Esquí alpí
Snowboard
Freeski

PREU INSCRIPCIÓ
-

Preu amb llicència de competició: 15€
Preu sense llicència de competició: 25€ (15€ inscripció + 10€ llicència de dia)*
Preu forfait competició de La Molina: 27€**

(*)Per aquells corredors que no tinguin “Llicència Catalana” i/o “Llicència Estatal” o “Tarjeta
de Federado” hauran de tramitar la llicència de dia amb un cost de 10€.
(**) Aquells corredors que no tinguin forfait per accedir a pistes, hauran de pagar el forfait de
competició a les oficines de La Molina el mateix dia de la prova identificant-se amb el seu DNI.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
LES INSCRIPCIONS ES PODRAN REALITZAR FINS EL DIMECRES 24 DE GENER A les 20:00H
NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS UN COP SUPERAT EL TERMINI

TRAMITACIÓ INSCRIPCIONS
-

-

Les inscripcions dels participants amb «Llicència Catalana» i/o «Llicència Estatal» i que
siguin socis d’un club de la FCEH, s’hauran de fer a través de l’EXTRANET de la FCEH.
Les inscripcions dels participants independents, és a dir, que no pertanyen a cap club
ni federació, s’hauran de fer a través de la plataforma online de la web de la FCEH
http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/
Les inscripcions dels participants amb llicència de competició de la Federació
Andorrana i altres Federacions Autonòmiques Estatals podran fer la inscripció a títol
individual a través de la plataforma online de la web de la FCEH
http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/ o bé inscripció en grup a través de la seva
Federació i per escrit al correu de l’Àrea Activitats FCEH cristina.orea@fceh.cat fent
pago de la quota inscripció al compte corrent de la FCEH la Caixa ES08 2100 2890 47
0200054549
En cap cas s’acceptarà inscripcions per telèfon.

LES INSCRIPCIONS NO SERAN VÀLIDES SI NO S’HA EFECTUAT EL CORRESPONENT PAGAMENT
DE LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ.

PROGRAMA – HORARIS
Dissabte 20:
-

Durant tot el dia: Entrenaments lliures al snowpark de La Molina.
De 18h a 19h – POLIESPORTIU DE BOLVIR
Reunió de caps d’equip i entrega de dorsals.
Els nens i nenes que vulguin podran gaudir del llit elàstic i les activitats del
poliesportiu.

Diumenge 21:

-

Pista: SNOWPARK – Trampolí
9.00h – Obertura del remuntador
De 10h a 11h – Reconeixement de pista i entrenaments.
De 11h a 12h – Primera baixada cronometrada.
De 12h a 13h – Segona baixada cronometrada.
De 13h a 14h – Jocs i exercicis de freestyle.
15h – Entrega de premis

L’organització es reserva el dret de modificar algunes condicions de la prova segons el
número de participants i les condicions climatològiques.

PREMIS
-

Medalla per als tres primers classificats del traçat de cada categoria i disciplina.
Obsequi per a tots els participants.

MÉS INFORMACIÓ
-

Organització: Joel Ribalta - freestyle@fceh.cat – 687 580 759
Inscripcions: cristina.orea.@fceh.cat

COMITÈ DE SNOWBOARD I FREESTYLE SKI
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN

Rambla Guipúscoa, 23-25
1a planta, despatx E
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Tel: 93 415 55 44
Fax: 93 237 85 26
Mail: info@fceh.cat
Web: www.fceh.cat

