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    PYRENEAN FREESTYLE TOUR MINIFREESTYLERS (PFTPYRENEAN FREESTYLE TOUR MINIFREESTYLERS (PFTPYRENEAN FREESTYLE TOUR MINIFREESTYLERS (PFTPYRENEAN FREESTYLE TOUR MINIFREESTYLERS (PFT----MINIMINIMINIMINI))))        
Temporada 201Temporada 201Temporada 201Temporada 2015555    ––––    2012012012016666    

    

Regles Regles Regles Regles comunes percomunes percomunes percomunes per    a toa toa toa totes tes tes tes les competicles competicles competicles competicionsionsionsions        Totes les competicions dins el calendari de la FCEH han de ser regulades pels reglaments de la FCEH i FAE per a totes les curses realitzades a Andorra.       
CARACTERÍCARACTERÍCARACTERÍCARACTERÍSTIQUES DE LA STIQUES DE LA STIQUES DE LA STIQUES DE LA PYRENEANPYRENEANPYRENEANPYRENEAN    FREESTYLEFREESTYLEFREESTYLEFREESTYLE    TOURTOURTOURTOUR    (PFT)(PFT)(PFT)(PFT)     Col·laboració entre la Federació Andorrana d’Esquí i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern per fer la lliga Pirinenca de Snowboard & Freeski. Aquesta Lliga esta composada 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.  

  
PYRENEAN FREESTYLER TOUR Snowboard & Freeski  Snowboard  Freeski 
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 L’estructura de les curses és la mateixa per a 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. 
 Per a les categories inferiors hi haurà un circuit de MINIFREESTYLERS on l’objectiu serà la promoció esportiva i fomentar l’evolució tècnica de base dels més petits amb instal·lacions adaptades al seu nivell i categoria.  
 CARACTERISTIQUES DELS CIRCUITS DE COMPETICIÓCARACTERISTIQUES DELS CIRCUITS DE COMPETICIÓCARACTERISTIQUES DELS CIRCUITS DE COMPETICIÓCARACTERISTIQUES DELS CIRCUITS DE COMPETICIÓ    Sota la mateixa Pyrenean Freestyle TourPyrenean Freestyle TourPyrenean Freestyle TourPyrenean Freestyle Tour hi hauran 2 Circuits diferents: 

• Circuit PFT Circuit PFT Circuit PFT Circuit PFT ««««OPENOPENOPENOPEN»»»»:::: Per a freeski i snowboard en les categories INFANTIL i ABSOLUT (en les que podran participar categories U14 i superiors) 
• CircuitCircuitCircuitCircuit    PFT PFT PFT PFT ««««MINIFREESTYLERSMINIFREESTYLERSMINIFREESTYLERSMINIFREESTYLERS»»»»:::: Per a freeski i snowboard en les categories U14,U12,U10,U8 i inferiors. 

  Circuit  Circuit  Circuit  Circuit  PFT PFT PFT PFT ««««OPENOPENOPENOPEN»»»», que pot incloure les següents modalitats: 
� Slope Style 
� Big Air Circuit Circuit Circuit Circuit MINIFREESTYLERSMINIFREESTYLERSMINIFREESTYLERSMINIFREESTYLERS, seran format «COMBI» «COMBI» «COMBI» «COMBI» que pot incloure les següents modalitats: 
� Slope Style 
� Big Air 
� Jibbing  
� Slalom 
� Combi  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 serveixi per fomentar el treball tècnic de base. 
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 Es tracta, per tant, de proves mixtes on es busca la polivalència dels participants amb un objectiu bàsic objectiu bàsic objectiu bàsic objectiu bàsic de promoció de l’esport i d’entreteniment dels més petitspromoció de l’esport i d’entreteniment dels més petitspromoció de l’esport i d’entreteniment dels més petitspromoció de l’esport i d’entreteniment dels més petits.    Les competicions seran conjuntes per a Snowboard i Freestyle Esquí i podran ser, esporàdicament, nocturnes o en instal·lacions en sec.  Els organitzadors són la FAE i la FCEH: Si els organitzadors volen proposar altres proves (Jibbing, Indoors, etc) haurà de ser a més a més de les obligatòries. 
 

PARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓ      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 de Competició Estatal  2. La Llicència de Competició Autonòmica 3. La Llicència Catalana 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 hauran de sol·licitar la «Llicència de Dia» que els habilita per participar en alguna de les proves del circuit.  
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 En el cas de l’Andorrana cal sol·licitar-la 24 hores abans de l’esdeveniment i acreditar que el participant es soci d’un club. 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.  LlicLlicLlicLlicèèèèncincincincia a a a de Dia de Dia de Dia de Dia 5555€€€€    per dia de competicióper dia de competicióper dia de competicióper dia de competició....    Tots els corredors hauran de cedir els drets d’imatge per poder participar a les competicions per tal de poder fer vídeos o reportatges fotogràfics promocionals per a l’organització o els possibles patrocinadors. Tots els corredors menors d’edat hauran de disposar de l’autorització dels seus responsables legals per poder participar a les competicions.     
CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES     Per extreure la classificació general del PFT, OPEN els corredors i corredores es dividiran en dues categories per snowboard i freeski respectivament i també entre homes i dones:  INFANTILS: U16 i inferiorsINFANTILS: U16 i inferiorsINFANTILS: U16 i inferiorsINFANTILS: U16 i inferiors    nascuts a l’any 2001 i posteriors ABSOLUTS: U18 i superiorsABSOLUTS: U18 i superiorsABSOLUTS: U18 i superiorsABSOLUTS: U18 i superiors    nascuts a l’any 2000 i anteriors  Per extreure la classificació general del PFT- MINI els corredors i corredores es dividiran en quatre categories per snowboard i freeski respectivament i també per nois i noies:  U14U14U14U14        nascuts a l’any 2003 i 2004.    U12U12U12U12       nascuts a l’any 2005 i 2006. U10U10U10U10        nascuts a l’any 2008 i 2007.    U8U8U8U8       nascuts a l’any 2009, 2010 i anteriors              



 

 5

TemporadaTemporadaTemporadaTemporada                        11115555/1/1/1/16666                U10 ----------------------------------------------- 2008         2007              U12 -----------------------------------------------    2006                                       2005   U14 ----------------------------------------------- 2004            2003   U16 ----------------------------------------------- 2002        2001                         U18+U21+SEN     ----------------------------- 2000 i anteriors     La classificació general de cadascuna de les proves del PFT OPEN tindrà format «OPEN» i no hi haurà distinció entre categories. A cada circuit podran competir i puntuar TOTS els corredors de TOTES les categories especificats anteriorment. La classificació general de cadascuna de les proves del PFT MINI es farà per a les diferents categories que hi competeixen.     
PUNTUACIONSPUNTUACIONSPUNTUACIONSPUNTUACIONS     Només puntuaran i premiaran al global del PFT OPEN les següents categories per a freeski i snowboard:  

- INFANTILS (< ó = U16)   Homes i Dones 
- ABSOLUTS (> ó = U18)  Homes i Dones 
- MILLOR CLUB SNOWBOARD 
- MILLOR CLUB FREESKI  Només puntuaran i es premiaran al global del PFT MINIFREESTYLERS les següents categories per freeski i snowboard:  
- U14     Nois i noies 
- U12     Nois i noies  
- U10    Nois i noies 
- U8    Nois i noies 
- MILLOR CLUB SNOWBOARD 
- MILLOR CLUB FREESKI 
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      Requisits per puntuar:  
- Tenir llicència Catalana ò 
- Tenir llicència Estatal Espanyola, Andorrana o qualsevol altra Federació               Per al còmput total de punts es tindrà en compte la suma dels punts obtinguts en totes les curses OPEN o MINIFREESTYLERS del calendari oficial de la Pyrenean Freestyle Tour.  Sistema Pirinenc de Punts Freestyle ( SPPF): Segons el sistema de punts Copa del Món FIS d’esquí Alpí;    

        Annexa 1 : SPPFAnnexa 1 : SPPFAnnexa 1 : SPPFAnnexa 1 : SPPF         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.   
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 Es farà una classificació per clubs que resultarà de la classificació final individual de tots els/les corredors/es classificats/des en les primeres 5 posicions de cada categoria, és a dir, es farà la suma dels punts dels corredors de cada club i s’extraurà un classificació de Clubs del PYRINEAN FREESTYLE TOUR, una per a Freeski i una per a Snowboard.  
CANVIS ESTACIÓ I DATESCANVIS ESTACIÓ I DATESCANVIS ESTACIÓ I DATESCANVIS 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).  
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 PREMISPREMISPREMISPREMIS    
 Premis Competicions:Premis Competicions:Premis Competicions:Premis Competicions:    TROFEUS TROFEUS TROFEUS TROFEUS PFTPFTPFTPFT----OPENOPENOPENOPEN              categoriacategoriacategoriacategoria    posicióposicióposicióposició    HomesHomesHomesHomes    DonesDonesDonesDones    OPENOPENOPENOPEN    1er Copa/medalla Copa/medalla 2on Copa/medalla Copa/medalla 3er Copa/medalla Copa/medalla     TROFEUS TROFEUS TROFEUS TROFEUS PFTPFTPFTPFT----MINIFREESTYLERSMINIFREESTYLERSMINIFREESTYLERSMINIFREESTYLERS              categoriacategoriacategoriacategoria    posicióposicióposicióposició    HomesHomesHomesHomes    DonesDonesDonesDones    U8U8U8U8    1er Copa/medalla Copa/medalla 2on Copa/medalla Copa/medalla 3er Copa/medalla Copa/medalla     U10 U10 U10 U10     1er Copa/medalla Copa/medalla 2on Copa/medalla Copa/medalla 3er Copa/medalla Copa/medalla         U12U12U12U12    1er Copa/medalla Copa/medalla 2on Copa/medalla Copa/medalla 3er Copa/medalla Copa/medalla  U14U14U14U14    1er Copa/medalla Copa/medalla 2on Copa/medalla Copa/medalla 3er Copa/medalla Copa/medalla  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.    
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 Premis de la Lliga:Premis de la Lliga:Premis de la Lliga:Premis de la Lliga:    En el cas dels premis del PYRENEAN FREESTYLE TOUR, el cost dels trofeus estaran suportat un any per cada Federació organitzadora. Els de la temporada 2015-16 anirà a càrrec de la FCEH.   INSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONSINSCRIPCIONS      PFTPFTPFTPFT----OPEN:OPEN:OPEN:OPEN:    
• Preu d’inscripció 15 Euros per competició i participant per a les proves del PFT-OPEN 
• En el cas de no tenir Llicència Catalana - Andorrana o Llicència Estatal es podrà tramitar la llicència de dia per un valor addicional de 5€. 
• La inscripció s’haurà de fer de manera anticipada fins al dimecres previ a la competició.  PFTPFTPFTPFT----MINIFREESTYLERS:MINIFREESTYLERS:MINIFREESTYLERS:MINIFREESTYLERS:    
• Preu d’inscripció 10 Euros per competició i participant per a les proves del PFT-MINIFREESTYLERS. 
• En el cas de no tenir Llicència Catalana - Andorrana o Llicència Estatal es podrà tramitar la llicència de dia per un valor addicional de 5€. 
• La  inscripció es podrà fer de fer de manera anticipada fins al dimecres previ a la competició al preu de 5€.  El Forfait es pagarà segons les tarifes de competició establertes per l’estació.  
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 TRAMITACIÓ INSCRIPCIONSTRAMITACIÓ INSCRIPCIONSTRAMITACIÓ INSCRIPCIONSTRAMITACIÓ INSCRIPCIONS     Inscripcions Competicions al Territori Català:Inscripcions Competicions al Territori Català:Inscripcions Competicions al Territori Català:Inscripcions Competicions al Territori Català:    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 la plataforma online de la web de la FCEH ««««IIIINSCRIPCIONS OPENNSCRIPCIONS OPENNSCRIPCIONS OPENNSCRIPCIONS OPEN»»»»  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 de la seva Federació Nacional.   Per als corredors que siguin independents, és a dir, que no pertanyin a cap club ni federació, s’hauran de fer a través la plataforma online de la web de la FCEH ««««INSCRIPCIONS INSCRIPCIONS INSCRIPCIONS INSCRIPCIONS OPEOPEOPEOPENNNN»»»»  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 l’import dels drets d’inscripció a curses. El termini de les inscripcions finalitzarà per norma general, 24h  abans dels entrenaments oficials, és a dir, NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ EN CAP CAS.EN CAP CAS.EN CAP CAS.EN CAP CAS.    
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    Inscripcions al Territori AndorrInscripcions al Territori AndorrInscripcions al Territori AndorrInscripcions al Territori Andorràààà,,,,    Les inscripcions s’hauran d’enviar directament al Club organitzador i a traves de la Federació competent tant pels corredors catalans com per a qualsevol altre corredor estranger. Per als 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, 24h  abans dels entrenaments oficials, és a dir, NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONSNO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONSNO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONSNO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS    EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ EN CAP CAS.EN CAP CAS.EN CAP CAS.EN CAP CAS.               
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CALENDARICALENDARICALENDARICALENDARI            

PYRENEAN FREESTYLE TOUR - OPEN PFT-MINIFREESTYLERS

Data Nom cursa Disciplina Modalitat Estació Puntuable per:

17/01/2016 Cabirol Minifreestylers SB/FSKI La Molina Minifreestylers

23/01/2016 Slopestyle SB/FSKI Grandvalira-El Tarter Pyrenean Freestyle Tour

24/01/2016 Big Air SB/FSKI Grandvalira-El Tarter Pyrenean Freestyle Tour

30/01/2016 Entrenaments oficials SBS/SS SB/FSKI Sierra Nevada

31/01/2016 SBS/SS SB/FSKI Sierra Nevada Cto. De España / Cto. Andalucia / Copa Espanya

06/02/2016 MÒGULS FSKI Sierra Nevada Cto. De España / Cto. Andalucia 

07/02/2016 MÒGULS FSKI Sierra Nevada Cto. De España / Cto. Andalucia 

13/02/2016 KSB Slopestyle SB/FSKI Grandvalira- Grau Roig Pyrenean Freestyle Tour

13/02/2016 KSB Minifreestylers SB/FSKI Grandvalira- Grau Roig Minifreestylers

21/02/2016 Marmota Minifreestylers SB/FSKI Masella Minifreestylers

27/02/2016 Entrenaments oficials BA SB/FSKI Port Ainé

28/02/2016 BA SB/FSKI Port Ainé Cto. España /Ct. De Catalunya / Copa Espanya /Pirenean Freestyle Tour

27/02/2016 Minifreestylers- jibbing SB/FSKI Port Ainé Minifreestylers

28/02/2016 Minifreestylers- salts SB/FSKI Port Ainé Minifreestylers

05/03/2016 HP SB/FSKI Sierra Nevada Cto. De España / Cto. Andalucia / Copa Espanya

06/03/2016 HP SB/FSKI Sierra Nevada Copa Espanya

12/03/2016 FTP Entrenaments oficials SBS/SS SB/FSKI Formigal Copa Espanya

13/03/2016 FTP SBS/SS SB/FSKI Formigal Copa Espanya

20/03/2016 Sant Moritz SBX SB Vallnord- Arcalis Trofeu Sant Moritz

21/03/2016 SBX SB La Molina Cto. De España / Ct. Catalunya / Open Universitari

CALENDARI FREESTYLE 2015-16

 


