
 

 

17ª LLIGA CATALANA DE CLUBS DE SNOWBOARD 
“SURF DE NEU “ 

 

Temporada 2010 – 2011 
 

 

CARACTERÍSTIQUES I FORMAT COMPETICIONS 
 
Totes les competicions d’aquest circuit són de caràcter OPEN. 

Dins el circuit es duran a terme totes les modalitats de snowboard contemplades per la 

Federació Internacional de Esquí (FIS), més una competició de Freeride: 

 

- SBS ( SNOWBOARD STYLE - Slope Style) 

- SBX (Boardercross) 

- PSL (Paral·lel Eslalom) 

- FREERIDE 

- HP ( Halfpipe) 

 

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

possessió de la corresponent assegurança d’accidents, que per norma general és la «Tarjeta 

de Federado». 

 

Els corredors catalans poden participar-hi amb 

 

1. La Llicència Catalana de Competició Estatal  

2. La Llicència Catalana de Competició Autonòmica 

3. La Llicència Catalana de Lleure 

 

En tot cas, els possibles participants, tant catalans com 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.  

L’organització haurà de controlar que tots el corredors participin amb alguna de les Llicències 

habilitades per la FCEH. 

NOTA: Veure Annex1 – Tramitació Llicències 

 

 

 



 

 

CATEGORIES 
 

 En aquest circuit poden competir totes les categories. 
 

PUNTUACIONS 
 
Es farà un còmput de totes les proves fetes durant la temporada segons la puntuació següent: 
 
Sistema Català de Punts Snowboard ( SCPS): 
 
Mínim 50punts per prova. 
 
La primera prova serà de 50 punts i la repartició d’aquest punts es farà segons les taules FIS  
( en aquest cas a escala 50 ). 
 
Les llistes FCEH seran l’acumulatiu dels punts de cada prova i amb els 5 millors es farà el 
càlcul de punts de cada prova. 
 
Per el càlcul dels punts de les següents proves es farà la mitja dels 5 corredors que tenen mes 
punts a la llista FCEH i es repartiran segons les llistes FIS de punts ( mirar escala de punts ) 
 
Es farà una classificació individual per categories i sexe. 

S'arrodonirà per excés o per defecte la quantitat obtinguda, d'acord amb el barem de puntuació 

d'aquest reglament. 

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.  

 

S’exclouran de les classificacions a efectes de LLIGA CATALANA els corredors estrangers i els 

corredors que no tinguin Llicència Catalana de Competició, autonòmica o estatal. 

 

Per poder optar a guanyar el circuit s’haurà d’haver participat en un mínim de dues proves. 

 

Només podran optar al títol de Campió de Catalunya aquells corredors que estiguin en 

possessió de la Llicència Catalana de Competició Autonòmica com a mínim. 

 

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. 

 

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 corredors ( Facebook, Pàgina web FCEH ). 

 

PREMIS CIRCUIT GLOBAL RIDER  
 
A cada competició, s’atorgaran premi als 3 primers classificats de cada categoria i sexe.  

Els 3 primes classificats de la Lliga Catalana obtindran un premi en xecs de regals per valor de 

1000 euros com a mínim a repartir entre totes les categories. 

 

Per els primers classificats de cada categoria del Circuit Global Rider es crearà un pot amb un 

fons fix de 1000 Euros i un pot variable segons els números de inscripcions en xecs de regals. 

De cada inscripció de prova es destinarà 3 Euros per el pot 

 

El repartiment dels premis en xecs de regals per categories i sexe es faran segons com indica 

la taula següent: 

 Renyocs Infantils Juniors Absoluts 

Homes 10% del 

pressupost 

10% del 

pressupost 

15% del 

pressupost 

15% del 

pressupost 

Dones 10% del 

pressupost 

10% del 

pressupost 

15% del 

pressupost 

15% del 

pressupost 

 

El repartiment dels premis en xecs de regal per posicions d’acord amb els percentatges de la 

taula: 

1er classificat : 40% 

2nd classificat : 35% 

3er classificat : 25% 

PREMIS 1er MASTER D’SNOWBOARD DE CATALUNYA 
 

Els tres primers classificats de cada sexe de la prova obtindran el trofeu commemoratiu.   

Categories de Màsters: 

 A1 Masculí: nascuts entre 1975 i 1980 

 A2 Masculí: nascuts fins 1974 

 B1 Femení: nascuts entre 1975 i 1980 

 B2 Femení: nascuts fins 1974 

 

 

 

 



 

PREUS INSCRIPCIONS  

 

Si es té llicencia catalana, llicencia estatal o llicencia de lleure: 

 Preu d’inscripció 15 Euros  

 Si es tramita la inscripció el dimecres abans de la competició ( hora límit: 20h ) :      

Preu inscripció 10 Euros 

       Si no es té llicencia: 

 Preu d’inscripció 20 Euros 

 Si es tramita la inscripció el dimecres abans de la competició ( hora límit 20h) :        

Preu inscripció 15 Euros 

TRAMITACIÓ INSCRIPCIONS 

 
Les inscripcions dels corredors amb Llicències Catalanes de Competició Autonòmica i Estatal, 

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

 

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

Activitats de la FCEH cristina.orea@fceh.cat a través dels seus clubs ó Federació Territorial. 

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-se inscriure a la oficina de carrera el mateix dia de la competició 

 1 hora abans del inici de la competició 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 corredors/es inscrits/es i que no hi participin, no se’ls retornarà l’import dels drets 

d’inscripció a curses 

 

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 -. 
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CALENDARI DE COMPETICIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Lloc Nom de la Prova Org. Esp. G.E. 

Febrer      

05 PORT AINÉ 
LA CANALLADA 1.0 – CTS CATALUNYA 
SBS 

FCEH SLOPE STYLE TOTS 

19 BOI  TAULL FREERIDE VALL DE BOI FCEH FREERIDE TOTS 

Març      

6 LA MOLINA CAMPIONATS CATALUNYA HALF PIPE FCEH HP TOTS 

13 GRAN PALLARS CAMPIONATS CATALUNYA SBX FCEH SBX TOTS 

Abril      

2 VALLTER 2000 
1er MASTER DE SNOWBOARD DE 
CATALUNYA 

FCEH PSL MASTER 

2 VALLTER 2000 CTS CATALUNYA PSL – Kamikasse FCEH PSL TOTS 



 

1º CIRCUIT OPEN MINI-SURFERS 

 

 

CARACTERISTIQUES I FORMAT DE COMPETICIÓ 

 
Activitats  promocionals per fomentar la pràctica del Snowboard i sobretot 
fomentar la competició federativa de caràcter open. 
Aquest format de activitat està pensat per gent que no està en el món de la 
competició.  
 
Competicions obertes per Snowboard i Esquiadors. 
Inscripcions limitades a 75 esquiadors i 75 snowboarders ( 150 
participants màxim) 
 
Format de les proves:  

 Proves mixtes on es busca la polivalència dels participants. 

 Activitats “après snowboard” com pot ser xocolatada, sorteig de regals, 
competicions virtuals ( espònsors oficials ) 

 

PARTICIPACIÓ 

 
Poden participar: 
 

 Gent amb targeneu de la FCEH 

 Gent amb “targetas de federados” d’altres federacions autonòmiques 

 Gent no federada: per aquesta gent s’habilitarà una llicencia de dia. 

 

 Renyocs ( 7, 8, 9 i 10 anys ) 

 Infantils I ( 11 i 12 anys ) 

 Infantils II ( 13 i 14 anys ) 
 

PUNTUACIONS 

 

No puntuar per cap circuit ja que son activitats promocionals. 

 

 

 

 

 

CATEGORIES 



 

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 primes classificats obtindran 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-se inscriure 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 -. 

 

PREUS INSCRIPCIONS 

 

      Abans del dimecres : 

 Inscripció amb targeneu:  10 euros 

 Inscripció federatiu d’una altre comunitat autònoma: 12 euros 

 Inscripció sense ser federat: 15 Euros* 

*aquest preu es de la inscripció i de la llicencia de dia. 
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El mateix dia de la competició: 

 Inscripció amb targeneu: 15 euros 

 Inscripció federatiu d’una altre comunitat autònoma: 18 euros 

 Inscripció sense ser federat: 20 euros* 

*aquest preu es de la inscripció i de la llicencia de dia              

 

 

CALENDARI 
 

Data Nom Estació Org Esp G.E 

29/01/2011 El Cabirol Surfero La Molina FCSS COMBI INF 

26/02/2011 La Jumping Cabra Port-Ainé FCEH COMBI INF 

20/03/2011 La Vaca Bruna Boi Taull FCEH COMBI INF 

26/03/2011 
La Marmota 
Surfera Masella FCEH COMBI INF 

 

ANNEX 1 - TRAMITACIÓ LLICÈNCIES 
 

• La Llicència Catalana de Competició Estatal 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 Competició Autonòmica se sol·licitarà a través del club mitjançant 

l’EXTRANET de la FCEH. 

• La Llicència Catalana de Lleure 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 de Competició Estatal, Catalana o de Lleure 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: 

 

MAJORS D’EDAT 
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En/na…………………. , major d’edat, amb DNI……….., amb domicili a………….. , MANIFESTO sota la 

meva responsabilitat: que estic en plenes condicions físiques per a la pràctica esportiva de SURFí  DE 

NEU amb total normalitat i que no pateixo cap malatia que m’impedeixi o limiti practicar aquest esport.  

 

Signatura , lloc i data  

 

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 


