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2a LLIGA FREESTYLE PIRINEUS 

 Snowboard & Freestyle Esquí 
 

Temporada 2012 – 2013 
 

  
1ª Secció : REGLES COMUNES A TOTES LES COMPETICIONS 
 
Totes les competicions dins el calendari de la FCEH han de ser regulades per els reglaments 

de la FCEH i FAE per totes les curses realitzades a Andorra.  

 
 
CARACTERISTIQUES DE LA 2ª LLIGA PIRINENCA DE FREESTYLE 
 
Col·laboració entre la Federació Andorrana d’Esquí i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern 

per fer la segona edició de la lliga Pirinenca de Snowboard & Freeski. 

 

Aquesta Lliga està composta per dos esports de neu diferents: 

- Snowboard 

- Freeski 

 

Cada disciplina tindrà el seu Circuit de Competició d’on s’extraurà una classificació General per 

categories i sexe i es designaran els diferents guanyadors. 

 

 
 

 

L’estructura de les curses són les mateixes per Snowboard com per a Freestyle Esquí. 

D’aquesta manera, les competicions de les diferents disciplines es faran amb la mateixa 

estructura de pista i personal. 

 

 
1a Lliga Pirinenca  
Snow & Freeski

 
Circuit Global Rider 

Snowboard 

 
Circuit Global Rider 

Freeski 
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CARACTERISTIQUES DELS CIRCUITS DE COMPETICIÓ 

Sota la mateixa Lliga Freestyle Pirineus penjaran 2 Circuits diferents; un per a cada disciplina. 

- Circuit Global Rider Snowboard: 

 Slope Style 

 Big Air 

 Snowboardcross 

 Paral·lel Eslalom 

 Half Pipe 

- Circuit Global Rider Freeski: 

 Half pipe 

 Slope Style 

 Big Air 

Les competicions seran conjuntes entre Snowboard i Freestyle Esquí.  

Els organitzadors seran la FAE i la FCEH: 

3 competicions a càrrec de la FAE 

3 competicions a càrrec de la FCEH 

 

PARTICIPACIÓ  
 
Poden participar-hi corredors d’altres Federacions Autonòmiques sempre i quan estiguin en 

possessió de la corresponent assegurança d’accidents i/o llicència Federativa, que per norma 

general és la «Tarjeta de Federado» i Llicència de corredor FAE 

 

Els corredors catalans poden participar-hi amb 

1. La Llicència Estatal de Neu  

2. La Llicència Catalana de Neu  
3. La Llicència de Dia 

Els corredors Andorrans poden participar-hi amb; 

1. Llicència corredor FAE 

2. Llicència de dia FAE 

 

En tot cas, els possibles participants, tant catalans com Andorrans i/o estrangers que no 

estiguin en possessió de cap assegurança de competició poden sol·licitar la «Llicència de Dia» 

que els habilita per participar en alguna de les proves del circuit. En el cas de l’Andorrana cal 

fer-ho 24 hores abans de l’esdeveniment i acreditar que el participant és soci d’un club. 
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L’organització haurà de controlar que tots el corredors participin amb alguna de les Llicències 

habilitades per la FCEH / FAE i/o d’altres que siguin vàlides.  

Llicencies de Dia 10 Euros per dia de competició    
 

CATEGORIES 
 
 
Temporada         12/13 
 
Pollets B / Renyocs B     2005 
       2004 
 
Pollets A / Renyocs A     2003                               
       2002 
 
 
Infantil 1       2001 
          2000 

 
Infantil 2        1999 

      1998 
 

Juniors        1997 
         1996 
        1995 
         1994 
         1993 
 
Absolut      1992 
        I anteriors   
 
 
En el cas de les competicions del Territori Català, podran competir les següents Categories: 
 

- Infantil 1 
- Infantil 2 
- Juniors 
- Absoluts   

 
En el cas de les competicions del Territori Andorrà, podran competir les següents Categories: 
 

- Pollets B / Renyocs B 
- Pollets A / Renyocs A 
- Infantil 1 
- Infantil 2 
- Juniors 
- Absolut 
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PUNTUACIONS 
 
Només puntuaran les següents Categories: 

 

- Infantil 1 Homes i Dones 

- Infantil 2 Homes i Dones 

- Juniors  Homes i Dones 

- Absoluts Homes i Dones 

 

Requisits per puntuar: 

 

- Tenir llicència Catalana 

ó 

- Tenir llicència Estatal Espanyola, Andorrana o qualsevol altra Federació    
 

Per puntuar en la Lliga Freestyle Pirineus s’ha de realitzar com a mínim: 

 

Snowboard: 

- 2 competicions del Territori Català 

- 2 competicions del Territori Andorrà 

 

Freestyle Esquí: 

- 1 competició del Territori Català 

- 1 competició del Territori Andorra 

 

Per al còmput total de punts es tindrà en compte: 

 

- Els 4 millors resultats per Snowboard 

- Els 2 millors resultats per Freestyle Esquí 

 

Sistema Pirinenc de Punts Freestyle (SPPF): 

 

Cada Prova tindrà un Valor de 100 punts i es repartiran aritmèticament segons les posicions. 

És a dir, 100 punts per la 1er posició, 99 punts per la 2a posició, 98 punts per la 3r posició... 

 
Annex 1: SPPF 
 
Es farà una classificació individual per categories i sexe.  
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En cas d'empat serà classificat davant aquell que tingui més primers llocs, segons, tercers, ... 

etc. 
Si aquest criteri no desempata es classificarà davant el corredor que s'hagi classificat en major 

nombre de proves.  

 

Es farà una classificació per clubs que resultarà de la suma aritmètica dels punts de la 

classificació final individual de tots els/les corredors/es classificats/des; és a dir, es farà la suma 

dels punts dels corredors de cada club i s’extraurà un classificació de Clubs de la Lliga 

Freestyle Pirineus. 

 

CANVIS ESTACIÓ I DATES 
 

Qualsevol canvi en l’estació on s’ha de disputar una prova cal comunicar-lo a la FCEH i la FAE 

i el DT designat, amb 5 dies d’antelació a la data de la cursa.  

 
El Canvis s’hauran de notificar als clubs i en un document oficial de la FCEH - FAE on puguin 

accedir els corredors (Facebook, Pàgina web FCEH - FAE).  

 

PREMIS 
 

Premis Competicions: 
 

TROFEUS TERRITORI CATALÀ 
  

categoria posició Homes Dones 
    

INF I + INF II 
1er Copa+regal Copa+regal 

2on Copa+regal Copa+regal 

3er Copa+regal Copa+regal 

    
    

JUN 
1er Copa+Regal Copa+Regal 

2on Diploma+Regal Diploma+Regal 

3er Diploma+Regal Diploma+Regal 

    
    

SEN 
1er Copa+Regal Copa+Regal 

2on Diploma+Regal Diploma+Regal 

3er Diploma+Regal Diploma+Regal 
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TROFEUS TERRITORI ANDORRÀ 
    

categoria posició Homes Dones 
    

POLLETS/RENYOCS A + B 
1er Copa+regal Copa+regal 

2on Copa+regal Copa+regal 

3er Copa+regal Copa+regal 

    

INF I + INF II 
1er Copa+regal Copa+regal 

2on Copa+regal Copa+regal 

3er Copa+regal Copa+regal 

    
    

JUV 
1er Copa+Regal Copa+Regal 

2on Diploma+Regal Diploma+Regal 

3er Diploma+Regal Diploma+Regal 
    
    

SEN 
1er Copa+Regal Copa+Regal 

2on Diploma+Regal Diploma+Regal 

3er Diploma+Regal Diploma+Regal 
 

Els premis de les competicions Andorranes els gestionaran la Federació Andorrana d’Esquí 

Els premis de les competicions Catalanes els gestionaran la Federació Catalana d’Esports 

d’Hivern. 
 

Premis de la Lliga: 
En el cas dels premis de Lliga Pirinenca, el cost dels trofeus estaran suportat per les dues 

federacions:  

- FAE 50% del cost 

- FCEH 50% del cost 

 

Es presentaran dues propostes de pressupostos de trofeus abans del inici de la temporada; 

una per cada Federació. 

Un cop presentats els pressupostos s’escollirà quina és la millor.  
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ENTREGA DE PREMIS 
 

L’entrega de premis tindrà lloc a final de temporada, un cop s’hagi acabat la temporada de 

competició.  
L’organització de l’entrega de premis vindrà a càrrec d’una Federació diferent cada any. 

Per aquesta temporada 2012-2013, l’organització de l’entrega de premis s’encarregarà la FAE 

 

PREUS INSCRIPCIONS   
 

• Preu d’inscripció 15 Euros per competició i participant  

• En el cas de no tenir Llicència Catalana - Andorrana o Llicència Estatal es podrà 

tramitar la llicència de dia per un valor addicional de 10 Euros  
 

TRAMITACIÓ INSCRIPCIONS 
 
Inscripcions Competicions al Territori Català: 
Les inscripcions dels corredors amb Llicències Catalanes de Neu i Llicències Estatals de Neu, 

s’hauran de formalitzar a través de la EXTRANET de la FCEH mitjançant els clubs. 

 

Les inscripcions dels corredors amb «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  

 

Les inscripcions dels corredors estrangers les hauran de fer per escrit al mail de l’Àrea 

Activitats de la FCEH cristina.orea@fceh.cat a través Federació Nacionals. Per als corredors 

que siguin independents, és a dir, que no pertanyin a cap club ni federació, les hauran de fer 

igualment per escrit. 

 

En cap cas s’acceptarà inscripcions per telèfon. 
Hi ha la possibilitat de poder inscriure’s a l’oficina de carrera el dia abans de la competició en la 

reunió de caps d’equip. 

 

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

d’inscripció. 

Tots els/les corredors/es inscrits/es i que no hi participin, no se’ls retornarà l’import dels drets 

d’inscripció a curses 
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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 la competició –exceptuant indicació en contra -. 

 
Inscripcions al Territori Andorrà: 

Les inscripcions s’hauran d’enviar directament a la FAE fae@andorra.ad i a través de la 

Federació competent tant per als corredors catalans com per a qualsevol altre corredor 

estranger. Pels corredors nacionals s’utilitzarà el procediment normal dels Clubs via Club 

organitzador.   

 

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. 

Tots els/les corredors/es inscrits/es i que no hi participin, no se’ls retornarà el import dels drets 

d’inscripció a curses 

El termini de les inscripcions finalitzarà per norma general,  2h  abans de la celebració del 

sorteig de dorsals.  

 

CALENDARI DE COMPETICIÓ 
 
2ª LLIGA PIRINENCA DE SNOWBOARD & FREESKI 

  

Data Lloc Nom de la Prova Org. Esp. 

Febrer     

23 SOLDEU-EL TARTER  FAE HP 

24 SOLDEU-EL TARTER  FAE BA 

Març     

9 NURIA CTS CATALUNYA BA • OPEN FCEH BA 

10 NURIA 1º GRAN PREMI DE CATALUNYA BA • FIS FCEH/SG-IST BA 

10 ARCALIS  FAE SBX 

16 BAQUEIRA BERET 2º TROFEU DESIGUAL  • CTS CATALUNYA SS FCEH SBS - SS 

23 VALLTER 2000 17è KAMIKASSE  SG / FCEH TSL 


