
Nota Informativa  
Comitè Snowboard & Freestyle Esquí 

 

Trofeu Desigual Slope Style  
«Circuit Open Mini Surfers» 
Snowboard & Freestyle Esquí 
17 de Març 2012 – Baqueira 
Slope Style • Renyocs / Infantils / Juvenils 

 
PREU INSCRIPCIÓ 

 

 Fins dimecres 14 de Març 

• Inscripció amb «TargeNeu» o «Tarjeta de Federado» d’una altre comunitat autònoma: 10,00 €   

• Inscripció sense ser federat: 15 Euros* 

*aquest preu correspon a la inscripció i la llicència de dia. 

 

 El mateix dia de la competició:  

• Inscripció amb «TargeNeu» o «Tarjeta de Federado» d’una altre comunitat autònoma:  15,00 € 

• Inscripció sense ser federat: 20 Euros* 

*aquest preu correspon a la inscripció i la llicència de dia. 

 
Ingrés al núm. Compte :  la Caixa 2100 – 2890 – 47 – 0200054549 

 
En el cas de no tenir un mínim de 20 inscrits el dia 14 de Març, ens veurem obligats a anul·lar la 

competició 

 

 
Les inscripcions dels participants amb Llicència Catalana de Competició Autonòmica o Llicència 

Estatal s’hauran de fer a través de la EXTRANET FCEH. 

 
Les inscripcions dels participants amb Llicència Catalana de Lleure «TargeNeu» i que siguin socis 

d’un club de la FCEH, s’hauran de fer a través dels clubs i per escrit al mail de l’Àrea Activitats de 

la FCEH cristina.orea@fceh.cat amb el formulari adient i que s’adjunta. 

 
Les inscripcions dels participants aliens a la FCEH s’hauran de fer enviant un mail a l’Àrea 

Activitats de la FCEH cristina.orea@fceh.cat amb el formulari adient i que s’adjunta. 

 

En cap cas s’acceptarà inscripcions per telèfon. 

TRAMITACIONS INSCRIPCIONS 



Hi ha la possibilitat de poder inscriure’s a la oficina d’organització el mateix dia de l’activitat 1 hora 

abans del inici de l’activitat amb un recàrrec al preu de la inscripció. 

 

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

d’inscripció. 

 

Tots els/les participants inscrits/es que no hi assisteixin, no se’ls retornarà l’import dels drets 

d’inscripció a l’activitat. 

 
El termini de les inscripcions finalitzarà per norma general, a les 20:00 h. dels dimecres de la 

setmana en la que s’ha de celebrar l’activitat –exceptuant indicació en contra -. 

Es podrà tramitar inscripcions el mateix de la competició a la Carpa de la FCEH  a l’àrea d’arribada 

de la competició 

 
 

 

• Renyocs ( 7, 8, 9 i 10 anys )  Puntuable per al Circuit Mini Surfers 

• Infantils I ( 11 i 12 anys )  Puntuable per al Circuit Mini Surfers 

• Infantils II ( 13 i 14 anys )  Open 

• Juvenils ( 15 a 19 anys )  Open 

 

PROGRAMA - HORARIS 

 
Preu forfait : 24 Euros 

Pista  : Snowpark 

 
08:30 - 09:30 Inscripció categoria open + entrega dorsals  

09:30 – 10:30  Entrenaments 

10:30 – 11:15 1er Ronda Classificatòria 

11:15 – 12:00 2n Ronda Classificatòria 

12:15 – 12:45 1er Ronda Final 

12:30 – 13:00 2n Ronda Final 

13:30  Entrega de Trofeus  

 

 

 

 

  

CATEGORIES 


