
Nota Informativa  

Comitè Snowboard & Freestyle Esquí 
 

Cts de Catalunya de Slope Style 

Cts de Catalunya de Big Air  

«1er Lliga de Freestyle Pirineus» 
03 i 04 Març 2012 – Port Ainé 
 

PREU INSCRIPCIÓ 

 

Fins dimecres 29 de febrer 

 Inscripció amb «Llicencia Catalana» o «Llicencia Estatal» Federativa:  15 euros 

 Inscripció sense ser federat: 25 Euros* 

*aquest preu correspon a la inscripció i la llicència de dia. 

 
Ingrés al núm. Compte  :  la Caixa 2100 – 2890 – 47 - 0200054549 

 
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 inscriure’s 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 -. 

 

TRAMITACIONS INSCRIPCIONS 
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 Infantils I – en la mateixa categoria que els Infantils II 

 Infantils II  

 Juniors 

 Absolut 

 

PROGRAMA – HORARIS REUNIÓ CAPS D’EQUIPS  

 

 Dia 02 de Març a les 19h a l’Alberg les Estades – Slope Style 

 Dia 03 de Març a les 19h a l’Alberg les Estades – Big Air 

 

Els Dorsals que no es recollint el dia de la Reunió es podran recollir el mateix dia de la 

competició a la Borsa de Sortida ( controlats per el Jutge de Sortida ) 

 

PROGRAMA – HORARIS CURSA 

 
Preu forfait : 27 euros – tramitació per la central de Reserves de Ski Pallars 

   reserves@skipallars.cat 

Pista  : Snowpark Port Ainé 

 
Dia 03 de Març: Slope Style 
 
09:30 – 10:30  Entrenaments 

10:45  Rondes Classificatòries – 2 Rondes a contar la millor 

13:00  Rondes Finals – 2 Rondes a contar la millor   

 

Dia 04 de Març: Big Air 

 

09:30 – 10:30  Entrenaments 

10:45  Rondes Classificatòries – 2 Rondes a contar la millor 

13:00  Rondes Finals – 2 Rondes a contar la millor  

 

OFERTA ALLOTJAMENT 

 
 

1 nit en mitja pensió en habitacions múltiples: 29 €/persona 
 
1 nit en allotjament i esmorzar + 1 nit en mitja pensió en habitacions múltiples: 
 45 €/persona 
 
Tramitació per la central de Reserves de Ski Pallars: reserves@skipallars.cat 
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