
 Nota Informativa Comitè Alpí 
16º Memorial Pepeta Planas  
31 març 2012 – La Molina   
Veterans Homes / Dames 
 
Inscripcions : Fins dimecres  28 març  a les 20:00 h. EXTRANET de la FCEH 

Preu  : 20,00 Euros x dia x corredor 

Ingrés a : “la Caixa”  2100 – 2890 – 47 - 0200054549 
 
El club organitzador podrà acceptar inscripcions el divendres de 19:00 a 21:00 h. al Club LMCE. En aquest 

cas, la quota de la inscripció tindrà un recàrrec de 10,00 Euros per dia x corredor. 

 
El club organitzador ofereix  la possibilitat de tramitar la llicència catalana de dia als participants que no en 

tinguin cap de reconeguda. El preu de la llicència de dia és de 10 Euros x dia x corredor. S’haurà de seguir el 

protocol estipulat per a la seva tramitació. 

 

 Sorteig  : Divendres 30 març a les  21:00 h. seu social de LMCE (Av.  

    Supermolina, s/n – Edif. Pla d’en Roc). Els dorsals es lliuraran el  

    dia de la prova de 08:00 a 09:00 h al Bar de la pista Alabaus 
     

Forfait  : 27,00 € corredor 

   Els forfaits es podran comprar el divendres de 19:00 a 21:00 h. a 

   la seu del club abans del sorteig de dorsals i el mateix dia de la  

   prova en el moment del lliurament dels dorsals. 

Pista  : El Padró 

 
PROGRAMA (la prova constarà de dues parts) 

 
Es traçarà un paral·lel de gegant, pel qual tots els participants faran dues baixades una 

 per a cada mànega, que puntuarà com una prova de gegant, lliurant-se trofeus al 

 guanyador de cadascuna de les categories. 

Els 16 millors temps d’homes i els 8 millors de dones, de la prova inicial passaran a la 

 gran final del Trofeu Memorial Pepeta Planas, que es durà a terme pel sistema de 

 paral·lel per eliminació a dues baixades. Es lliurarà trofeus al 3 millors homes i dones. 

 
OBLIGATORI L’ÚS DE CASC 

 
EL LLIURAMENT DE PREMIS ES DURÀ A TERME EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ A 
LES 19:00 H A L’HOTEL ROCA BLANC ON ES CONVIDARÀ A UN PICA-PICA BERENAR A 

TOTS ELS PARTICIPANTS 

 
La pèrdua d’un dorsal es penalitzarà amb 50,00 Euros 

 


