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2n CIRCUIT OPEN MINI FREESTYLERS 
Snowboard & Freestyle Esquí 

 

Temporada 2012 – 2013 
 
 

CARACTERÍSTIQUES I FORMAT DE COMPETICIÓ 
 

Activitats promocionals per fomentar la pràctica del Snowboard i Freeski i sobretot fomentar la 

competició federativa de caràcter open. 
Aquest format d’activitat està pensat per a esportistes que no estàn habituats al món de la 

competició.  
 
Format de les proves:  
Les curses, anomenades «COMBI» es dissenyaran incloent ingredients i mòduls de totes les 

modalitats amb l’objectiu de crear el recorregut, el més divertit i motivant possible i que a més 

seveixi per fomentar el treball tècnic de base. 

 
Es tracta, per tant, de proves mixtes on es busca la polivalència dels participants amb un 

objectiu bàsic de promoció de l’esport i d’entreteniment dels més petits. 

 

PARTICIPACIÓ 
 

Poden participar: 

• Esportistes amb «TargeNeu» de la FCEH 

• Esportistes amb «Tarjeta de Federado» d’altres federacions autonòmiques 

• Esportistes no federats: per aquest sector s’habilitarà una llicència de dia. 

CATEGORIES 
 

 • Renyocs (7, 8, 9 i 10 anys)  2002 i posteriors 
 • Infantils I (11 i 12 anys)    2000-2001 
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PUNTUACIONS 
 

No puntua per a cap circuit ja que són activitats promocionals. 

 

CANVIS ESTACIÓ I DATES 
 

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

els participants (Facebook, Pàgina web FCEH). 

 

PREMIS 
 
Cada participant obtindrà un premi de participació (espònsors oficials). 
Els tres primers classificats obtindran trofeu, copa o medalla. 
Xocolatada de fi de cursa. 

 

TRAMITACIONS INSCRIPCIONS 
 

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 

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 

 

En cap cas s’acceptarà inscripcions per telèfon. 

 

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. 
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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 -. 

 

PREU INSCRIPCIÓ 
 

• Preu d’inscripció 5 Euros (si es tramita la inscripció abans del dimecres anterior a la 
competició) 

• Si la inscripció es fa a l’oficina de carrera el mateix dia de la competició: Preu inscripció 10 
euros. 

Per aquells corredors que no tinguin «TargeNeu» o «Tarjeta de Federado» (d’altres 
Federacions Autonòmiques), a la inscripció se li sumarà el cost de la llicència de dia que 
consistirà en 5 euros. 

 

CALENDARI 
 
2º CIRCUIT OPEN MINI FREESTYLERS • SNOW & FREESKI 

 

 

 

ANNEX 1 - TRAMITACIÓ LLICÈNCIES 
 

• La Llicència Estatal de Neu se sol·licitarà a través del club mitjançant  l’EXTRANET de la 

RFEDI per a la seva posterior validació per part de la FCEH. 

 

 • La Llicència Catalana de Neu se sol·licitarà a través del club mitjançant l’EXTRANET de la 

FCEH. 

 

Data Lloc Nom de la Prova Org. Esp.

19 gener LA MOLINA 3º LA CABIROL SURFERA FCEH - FCSS COMBI 

26 gener MASELLA 3º TROFEU LA MARMOTA SURFERA FCEH - CEMT COMBI 

9 març NURIA 1º CREMALLERA MINI CONTEST FCEH – IST - NURIA COMBI 

16 març BAQUEIRA BERET TROFEU DESIGUAL SLOPE STYLE FCEH - CAEI COMBI 



 

 4 

 

 

• La TargeNeu es podrà tramitar a través dels clubs, a través de la pàgina web de la FCEH i 

directament a les oficines de la FCEH. 

 

• La Llicència de Dia es tramitarà  a les curses en que s’autoritzi. 

En cas de que el corredor no tingui Llicència Estatal de Neu, Llicència Catalana de Neu o 

TargeNeu haurà d’habilitar Llicència de dia per a tots del corredors implicats de manera 

individual, l’Organització enviarà llistat detallat del corredors amb Llicència de dia la FCEH 

dintre de les 24 hores feineres posteriors a la prova per habilitar efectivament els Llicències de 

dia –Enviament via Fax o mail a: cristina.orea@fceh.cat 

 

Atenent-nos al que marca el decret d’entitats esportives, per a que les llicències de competició 

siguin vàlides serà obligatori la presentació del Certificat Mèdic en el que quedi constància de 

que l’esportista no té cap impediment per a la pràctica dels esports d’hivern.  

 

L’organització entregarà un rebut del tramitació de la Llicència al corredor inscrit. 

El rebut inclourà un Manifest d’estat de salut i l’organització en conservarà còpia signada fins a 

la finalització de la prova.  

 

El text del Manifest serà: 

 

MENORS D’EDAT  

En/na…………………., major d’edat, amb DNI……….. , amb domicili a ……………. , com a 

pare/mare del meu fill……………………MANIFESTO sota la meva responsabilitat que el meu 

fill/a………………està en plenes condicions físiques per a la pràctica esportiva de SURF DE 

NEU amb total normalitat i que no pateix cap malatia que l’impedeixi o limiti practicar aquest 

esport. 

 

 

Signatura , lloc i data 


