
 

 

Nota Informativa Comitè Alpí 
III GP Internacional Barcelona-Pirineu  
24-25 gener 2013 – Espot Esquí 
Juvenil I – Juvenil II – Sèniors Homes i Dames 
 
 
La Real Federación Española Deportes de Invierno i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, tenen 

el plaer de convocar el «3º GP INTERNACIONAL BARCELONA-PIRINEU»  a realitzar a ESPOT 
ESQUÍ els dies  24-25 de gener de 2013. Aquestes competicions se celebraran sota l’especialitat de 

Gegant, homes i dames. El Comitè Organitzador es regirà per les normes de la Federació 

Internacional d’Esquí (FIS). 

 
El termini de la inscripció finalitza el dilluns 21 gener a les 20:00 hores.  

La inscripció dels corredors s’ha de formalitzar a través de la EXTRANET de la RFEDI. 
 

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. 

 
Inscripció :  20,00 € corredor / dia competició 

Ingrés a : “la Caixa”  2100 2890 47 0200054549 – indicar nom club que fa ingrès 

Allotjament :   Central de Reserves • 902 190 192 • reserves@skipallars.cat 

Forfait  :   27,00 Euros x dia. Gratuïtat 1 forfait entrenador per a cada 10 corredors.  

   La resta 27,00 Euros  

Pista  :   Estadi 

 
Per gaudir de preus especials en l’allotjament i forfait, les  reserves s’han de gestionar sempre a través de la 

CENTRAL DE RESERVES de les estacions. 

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. 

 

PROGRAMA 
 

PISTA  : STADIUM 
DIMECRES 23 : Confirmació inscripcions 19:30 h. 

  Sorteig de dorsals a les 20:00 h. a la sala d’actes Ajuntament Espot 

 
DIJOUS 24 :  GEGANT  –  09:25 h. inici Carrera  

   Sorteig de dorsals a les 19:00 h.  

DIVENDRES 25: ESLÀLOM  –  09:25 h. inici Carrera 


