
 

Nota Informativa Comitè Alpí 
16º Memorial Chichu Tauler 
AUDI Quattro Cup • Alevins I – Alevins II  
18 març 2012 • Pas de la Casa 

 
Inscripcions :       Fins dimecres 14 març a les 20:00 h. a través de la EXTRANET de la RFEDI 

Preu  :  20,00 €  x corredor x dia  
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 € 
 
Sorteig  :  Dissabte 17 març a les 17:15h – Sala annexa del Poliesportiu Alp. 

Confirmació inscripcions a la reunió del divendres del Cargol de Neu 

Local social CANMC – Av. Pirineus, 23 de Puigcerdà.   

Forfait  : 25,00 € x corredor x dia. 1 Forfait gratuït per club 

 

Horari  :    ESQUÍ CROSS 

   09:00h  Obertures remuntadors – Telecadira TSD4 Pas de la Casa 

   09:15h  Reconeixement 

               10:15h  Primer Corredor 

   La  festa es farà conjunta amb la del Cargol de Neu 
    

Ús del casc i «tortuga» obligatoris  
Els corredors poden portar la roba de competició que creguin més adient 

 
El sorteig de dorsals es farà el dia abans de les proves a l’hora i lloc que l’organització designi.  

L'ordre de sortida dels participants s'establirà mitjançant un sorteig «universal» per categoria, separant nens/nenes. 

El jurat de la prova determinarà l’ordre de sortida de les diferents categories, en funció de les condicions de pista. 

 

 

 

L’organització de la competició estableix una fiança de 100 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 

 

 
 

PREMI MEMORIAL CHICHU TAULER 

al guanyador de cada categoria i sexe 
 

 
PREMI ESPECIAL MEMORIAL CHICHU TAULER 

Al millor calssificat español de cada categoria i 

sexe. Participació a la cursa internacional «Il Uovo 

d’Oro» de Sestrieres. 




