
 

 

 
 
 

 
  La Real Federación Española Deportes de Invierno i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, tenen el plaer de 

 convocar el «XXXIII DERBY INTERNACIONAL DE CIUTADANS» a realitzar a LA MOLINA els dies 1-2 MARÇ 
 2014.    Aquestes competicions se celebraran sota l’especialitat d’Eslàlom i Gegant, homes i dames. El Comitè 

 Organitzador es regirà per les normes de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). 

 
 Inscripcions : Fins dimarts 25 febrer fins a les 20:00 h. a través EXTRANET-RFEDI 
 Preu  : 21,50 € corredor/dia competició 

 Ingrés  : «la Caixa» ES08 2100 2890 47 0200054549 

  Forfait  : 51,00 € x corredor els dos dies 
 
 La participació final es podrà confirmar un cop tancat el termini de la inscripció per als participants estrangers  que, segons Reglament FIS, és 

 24 hores abans de la primera reunió de Caps Equip. 

 L’organització de la competició facilitarà forfaits als membres de la Federació, Delegat Tècnic, Jurat de la Prova, Cronometradors, Fotògrafs 

 Oficials i altres mitjans de comunicació que col·laboren a la competició amb la FCEH. 

 
 Allotjament : Us recordem que per gaudir de preus especials en l’allotjament i forfait, les reserves s’han de gestionar sempre  

    a través de la CENTRAL  RESERVES •  reserves@turismefgc.cat Tel: 93 204 10 41   de les estacions on se  

    celebren  les competicions.  

 
 

PROGRAMA 
 

 
  DIVENDRES 28: Confirmació inscripcions 20:30 h.  

    Reunió Caps Equip i sorteig de dorsals a les 20:30h. a l’Edifici MUSEU de La Molina  
 
 DISSABTE 1 : GEGANT Homes / Dames • 2 mànegues / Pista «ROC BLANC» 

    08:30h  Obertura instal·lacions 

    09:45h   Primer Corredor 

    16:30h   Reunió Caps Equip   
 
 DIUMENGE 2 : ESLÀLOM Homes / Dames • 2 mànegues / Pista «ROC BLANC»   

    08:30h  Obertura instal·lacions 

    09:45h   Primer Corredor 

    30’ després Repartiment de premis 
 

L’organització de la competició estableix una fiança de 50 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 

NOTA INFORMATIVA COMITÈ ALPÍ 
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