
  
Inscripcions :       Fins dimecres 29 gener fins 20:00 h. a través  EXTRANET FCEH 

Preu  :  21,50 €  

Ingrés  :  la Caixa 2100 – 2890 – 47 – 0200054549 

 
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 

 
Sorteig :  Divendres 31 gener a les 19:30h - Pavelló Llandrius – Despatx 2 

   Ctra. de Molló – km. 13 de Camprodon 

   Confirmació inscripcions a les 19:00h 

Forfait  : 15,00 Euros 

   Entrenadors 1 gratuït per club. A partir 2º entrenador 20,00 Euros 

 
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. 

 
Pista  : BAC BARQUINS 
Horari  :    Diumenge GEGANT (1 sola mànega) 
   08:30h  Obertures remuntadors 

   08:45h  Reconeixement 

              09:25h  Primer Corredor 

   15:30h  Entrega premis davant informació als 3 primers de  

   cada categoria i sexe + 1º de la combinada de cada categoria i sexe. 

 

11:30h Botifarrada, davant informació. Gratuïta per a corredors.  

Entrenadors i pares 4€ per tiquet, a l’oficina del SCC a Vallter 2000 

 

veure pàgina següent informació addicional de la jornada 

NOTA INFORMATIVA COMITÈ ALPÍ 

13º Trofeu Marmota 
«AUDI Quattro Cup» 

1 febrer 2014 • Vallter 2000 
U12 / U10 • Homes i Dames  



 

Inscripcions :       Fins dimecres 29 gener fins 20:00 h. a través  EXTRANET FCEH 

Preu  :  25,00 € per a les dues competicions.  

   La Combi Race no està inclosa dins calendari FCEH 

Ingrés  :  la Caixa 2100 – 2890 – 47 – 0200054549 

 
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 

 
Sorteig :  Divendres 31 gener a les 19:30h - Pavelló Llandrius – Despatx 2 

   Ctra. de Molló – km. 13 de Camprodon 

   Confirmació inscripcions a les 19:00h 

Forfait  : 15,00 Euros 

   Entrenadors 1 gratuït per club. A partir 2º entrenador 20,00 Euros 
 

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. 

 
Pista  : JORDI PUJOL 

 Horari  : Combi Race (1 sola mànega) 
    12:30h  Reconeixement 

    13:10h  Primer obridor 

    13:15h  Primer corredor 

   15:30h  Entrega premis davant informació als 3 primers de  

   cada categoria i sexe + 1º de la combinada de cada categoria i sexe. 
 

Ús del casc i «tortuga» obligatoris.  

Els corredors poden portar la roba de competició que creguin més adient 
 

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 dissabte. Aquest import serà retornat amb posterioritat al retorn 

dels dorsals entregats als clubs un cop finalitzada la competició 

 

Diada de la Marmota 
«GP Ajuntament de Setcases» 

1 febrer 2014 • Vallter 2000 
U12 / U10 • Homes i Dames 


