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Nota Informativa 
Comitè Snowboard & Freestyle Esquí 
 

Nocilla Betula Minifreestyler 
«Circuit PFT-Minifreestylers» 

27-28 febrer 2016 • Port Ainé 
 

 
 

 
La «NOCILLA BETULA MINIFREESTYLER» és el punt de trobada a PORT AINÉ per als futurs 

FREESTYLERS de fins a 14 anys. La prova aplega a nenes i nens que practiquin SNOWBOARD i 

ESQUI (tant FREESKIERS com RACERS que siguin atrevits).  

 
TOTES LES ACTIVITATS SÓN PER A ESQUIADORS I SNOWBOARDERS,  

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 promoure el FREESTYLE a la neu entre els més joves.  

 

Els més grans s’ho passaran d’allò més bé veient les progressions de les joves promeses, i que sigui 

un matí de festa per a totes les famílies.   

 

Hi haura jocs, competició, rialles, motivació, batuts per a tots els participants i familiars, regals per a tots 

els participants...i molt de FREESTYLE. 

 
Entrega de regals PER A TOTS EL PARTICIPANTS i medalles als guanyadors. 

 
Puntuable per a la classificació general del  CIRCUIT PFT-MINIFREESTYLERS. Al final del Circuit hi 

haurà premis sorpresa on no només es valoraran els resultats esportius. 

 
 

 

U16 Nascuts a l’any 2002 i 2001 

U14 Nascuts a l’any 2003 i 2004 

U12 Nascuts als anys 2005 i 2006 

U10 Nascuts als anys 2007 i 2008 

U8 Nascuts als anys 2009, 2010 i anteriors 

 

 

 

QUÈ ÉS LA NOCILLA BETULA MINIFREESTYLER? 

CATEGORIES 
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PREU INSCRIPCIÓ 
 
• Preu d’inscripció anticipada (fins 13-1) :  5 Euros 

• Preu d’inscripció + Llicència de dia :  10 Euros (*)  

 
(*) Per aquells corredors que no tinguin «Llicència Catalana» i/o «Llicència Estatal» o «Tarjeta de 

Federado» d’altres Federacions Autonòmiques, a la inscripció se li sumarà el cost de la llicència de dia 

de 5 euros.  

 

TERMINI INSCRIPCIÓ 
 

Anticipada fins: DIMECRES 24 FEBRER A LES 24:00h 

 
 

 
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 «INSCRIPCIONS OPEN» 

 

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 «INSCRIPCIONS OPEN» 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. Als participants inscrits/es que no hi assisteixin, no se’ls retornarà l’import dels drets 

d’inscripció a l’activitat. 

 

PROGRAMA - HORARIS 

 
Pista  : SNOWPARK 

Preu forfait : 10,00 Euros fins a 14 anys 

   16,00 Euros resta 

Només per utilització de l’snowpark (no es pot accedir al JET CIM) 

 
Per a entrenadors, tenim una gratuïtat per cada 10 corredors, és a dir: 

-          De 1 a 10 corredors: 1 entrenador gratuït 

-          De 11 a 20 corredors:  2 entrenadors gratuïts 

-          I així successivament.... 

 

  

 

TRAMITACIONS INSCRIPCIONS 
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PROGRAMA - HORARIS 

 

Reunió Equips : Dissabte 27 de febrer a les 08:00h a la Zona Entrega Dorsals a la Base de  

   l’Hotel i l’Estació d’Esquí de Port Ainé.  

Més info: albertsansal@gmail.com 

 

 

DISSABTE 27 FEBRER JIBBING 
    
08:30 – 09:30   : Entrega dorsals  

09:30 – 11:30  : Entrenaments 

12:00  : Competició (dues rondes on puntua la millor) 

 
 
DIUMENGE 28 FEBRER SALTS / SLOPE STYLE 
 

08:30 – 09:30   : Entrega dorsals  

09:30 – 11:30  : Entrenaments 

12:00  : Competició (dues rondes on puntua la millor) 

15:30 – 16:00 : Entrega de premis i regals 

 

 

 

 

 


