
 

 Nota Informativa Comitè Alpí 
7è Memorial Olga Vilalta 
18 març 2012 • Masella • Veterans H / D  
 
Inscripcions : Fins a les 20:00 h. del dimecres 14 març - EXTRANET FCEH 

Preu   : 20 euros x corredor 

Núm. Compte :  la Caixa 2100 – 2890 – 47 – 0200054549 

Preu forfait : 27,00 € 

 
El club organitzador podrà acceptar inscripcions fins a la reunió de caps d’equip. 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. 

 
Els possibles participants d’altres Comunitats Autònomes hauran d’enviar per escrit la seva 
inscripció a la FCEH al mail: cristina.orea@fceh.cat i hi podran participar prèvia invitació per 

part de l’organització. El preu de la inscripció en aquest cas és de 25,00 Euros 

 

Secretaria Club Esquí Llívia 
Adreça  :  Carrer de l’Esport s/n. • Poliesportiu Fòrum de Llívia 

Telèfon  :  +34.648.013.433 • secretaria@esquillivia.com 

 
Reunió de Caps Equip i sorteig: 
Data i hora :  Dissabte dia 17 de març a les 19:00 h. 

Lloc  :  Poliesportiu Fòrum de Llívia 

 
Horaris de cursa • GEGANT 2 Mànegues 
Pista   :  Davallada 

Remuntadors   Telecadira TGV – 09:00 h. 

Reconeixement   09:15 h. 

Horari 1ª mànega  10:00 h primer corredor 

Lliurament premis  13:00 h. Al Pla de Masella  

 
 

És obligatori l’ús de casc homologat i recomanable la utilització de protector dorsal «tortuga» 

L’organització de la competició estableix una fiança de 100 Euros en concepte de dorsals que 

s’haurà d’abonar a la reunió de caps d’equip del divendres. Aquest import serà retornat amb posterioritat al 

retorn dels dorsals entregats als clubs un cop finalitzada la competició. 




