
 

Nota Informativa 
Comitè Snowboard & Freestyle Esquí 
 

Campionato de Cataluña Big Air 

«Copa España Snowboard & Freestyle»  

«Circuit Pyrenean Freestyle Tour» 

8 de març 2014 • Slope Style / Big Air 
 

El proper Diumenge 8 MARÇ a LA MOLINA es durà a terme la competició de BIG AIR 

«CAMPIONAT DE CATALUNYA BIG AIR» puntuable per a: 

 
• COPA ESPAÑA de Snowboard i Freeski 

• PYRENEAN FREESTYLE TOUR  

• Universitary OPEN 

 
En la que hi podran participar riders de les categories a partir de U14. 

El BIG AIR comptarà amb dues rampes de 12 i 6 metres de pla i es retocarà la forma i 

longitud de la recepció per adequar-la a aquestes característiques. La competició consistirà 

en realitzar els millors trucs al SALT i es valorarà la dificultat, amplitud i execució. 

Per als estudiants universitaris, al marge dels beneficis acadèmics que els donen les seves 

universitats per participar en aquest tipus d’event, podran optar a pujar al pòdium com els 

millors en la modalitat de BIG AIR entre els participants de les diferents universitats. 

 
Inscripcions  : Fins les 15:00h del dijous 5 març EXTRANET RFEDI 

Preu   : 15,00 Euros 

Ingrés a  : la Caixa ES08 2100 2890 47 0200054549 

Forfait   : 27,00 euros. 

Universitaris  : Inscripcions a través de servei.esports@uvic.cat 

 
Per als esportistes que no estiguin en possessió de la llicència estatal de competició les 

inscripcions les hauran de fer per escrit al correu info@fceh.cat i hauran d’habilitar Llicència 

de dia de manera individual. 

El cost de la llicència de competició de dia serà de 5 euros. 

L’organització entregarà un rebut de tramitació de la Llicència al corredor inscrit i el corredor 

haurà d’aportar un Manifest d’estat de salut del que l’organització conservarà còpia signada 

fins la finalització de la prova. 

No s’acceptaran inscripcions per telèfon. 

 

 



Isard  MiniFreestyler 2015 

«Circuito Open Mini Freestylers» 

8 de març 2014 • Slope Style / Big Air 
 

Per a categories U12 i inferiors (i opcionalment per als U14 que no desitgin participar en el Big 

Air), es disputa la competició «ISARD MINIFREESTYLER»: un Slopestyle per a snowboard i 

freeski adaptat als més petits i U14 amb menor nivell. 

La «ISARD MINIFREESTYLER» és una competició festiva on es fomenta la participació i la 

introducció a la competició per part dels freestylers més petits de fins a 14 anys. La 

competició serà un slopestyle que combinarà salts petits (2-5 metres de pla) con calaixos i 

algún mòdul sorpresa. Hi haurà obsequis per a tots els MINIFREESTYLERS com a festa que 

és. 

 

A part de la competició, els assistents podran gaudir d’un petit village de carpes on haurà test 

de material, cursos d’introducció a la reparació de material etc... 

 

Recollida de dorsals a partir de las 8:15 en el Sector Alabaus.  

Forfait: 27 euros. 

Inscripcions per escrit mitjançant formulari d’inscripció adjunt al correu info@fceh.cat  fins les 

15:00 hores del dijous 5 de març. 

Preu: 5,00 Euros 

Ingrés: la Caixa ES08 2100 2890 47 0200054549 

En cap cas s’acceptaran inscripcions per telèfon. 

 

Es podran fer inscripcions EL MATEIX DÍA DE LA COMPETICIÓ a un preu de 10,00€   

Les inscripcions no seran vàlides si no s’ha efectuat el corresponent pago de la quota de la 

inscripció. Als participants inscrits/es que no hi assisteixin, no se’ls retornarà l’import dels 

drets de la inscripció. 

 

LLICÈNCIA DE DIA 
 

En el cas de que el corredor no tingui Llicència Estatal o autonòmica de competició haurà 

d’habilitar Llicència de dia de manera individual. L’Organització enviarà llistat detallat dels 

corredors amb llicència de dia a la FCEH dins de les 24 hores laborables posteriors a la prova 

per habilitar efectivament les Llicències de dia. Envío vía Fax o mail a: cristina.orea@fceh.cat. 

El cost de la llicència de competició de dia serà de 5 euros. 

L’organització entregarà un rebut de la tramitació de la Llicència al corredor inscrit i el corredor 

haurà d’aportar un Manifest d’estat de salut de la que l’organització conservarà còpia signada 

fins la finalització de la prova. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


