
Nota Informativa  
Comitè Snowboard & Freestyle Esquí 
 

16è Kamikasse – TSL (Tri-Eslalom)  
«1ª Lliga de Freestyle Pirineus» 
24 de Març 2012 • Masella • Snowboard 
 

 
PREU INSCRIPCIÓ 

 

Fins dimecres 21 de març 

• 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 amb el formulari adjunt. 

 

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 amb el formulari adjunt. 

 

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 



 
 

• Infantils I – en la mateixa categoria que els Infantils II 

• Infantils II  

• Juniors 

• Absolut 

 

PROGRAMA  

 

• Dia 24 de Març de 8:30h a 9:30h, Recollida de Dorsals a la Base de la Estació 

 

Informació: El Tri-Eslalom es la evolució del paral·lel Eslalom. Modalitat FIS aprovada l’any 

passat i que encara no s’ha fet cap competició oficial amb aquest format. Llavors, tindrem 3 

línees en un mateix traçat.  

 

PROGRAMA – HORARIS CURSA 

 
 

Preu forfait : 27 euros – Recollida de 8:30h a 9:30h 

Pista  : Zona del Snowpark 

 
Dia 24 de Març: Tri-Eslalom 
 
09:45 – 10:30  Inspecció del Traçat 

10:45  Rondes Classificatòries  

11:45  Eliminatòries 

 

 

FESTA KAMIKASSE 

 
El mateix dia 24 a la nit, farem la típica festa del Kamikasse a la «discoteca Lúa» de Puigcerdà 

per a majors de 18 anys. 

 

 
 

CATEGORIES 


