
 
 

Nota Informativa 
Comitè Snowboard & Freestyle Esquí 
 

5ª Cabirol MiniFreestyler·Snow World Day  

«Circuit Open Mini Freestylers» 
18 gener 2015 – La Molina 
Infantils I / Infantils II / Renyocs – Combi Race 
 

 
 

 
La «CABIROL MINI FREESTYLER» és el punt de trobada a LA MOLINA per als futurs FREESTYLERS 

de fins a 14 anys.  

La prova aplega a nenes i nens que practiquin SNOWBOARD i ESQUI (tant FREESKIERS com 

RACERS que siguin atrevits).  

 

TOTES LES ACTIVITATS SÓN PER A ESQUIADORS I SNOWBOARDERS,  

TANT D´ALPÍ COM DE FREESTYLE 

 

La vocació d’aquest event és eminentment lúdica, sense deixar de banda l´esperit competitiu, amb la 

intenció de promoure el FREESTYLE a la neu entre els més joves. Els més grans s’ho passaràn d’allò 

més bé veient les progressions de les joves promeses, i que sigui un matí de festa per a totes les 

families.  

 

Hi haura jocs, competició, rialles, motivació, batuts per a tots els participants i familiars, regals per a tots 

els participants...i molt de FREESTYLE. 

 
ACTIVITATS: 
 
Cursa per traçat amb cronometratge (aquest any no hi haurà mòduls dintre del traçat) 

Jocs diversos de freestyle en salts i calaixos 

Entrega de regals i medalles. 

 

La CABIROL MINIFREESTYLER i l´activitat  EXTRAESCOLAR DE PROMOCIÓ DEL FREESTYLE 

que es fa el dia previ estan dintre dels actes de celebració mundial del “WORLD SNOW DAY”: 

 

http://world-snow-

day.com/en/wsd/Event_Locator/Spain/La_Molina/La_Molina_World_Snow_Day_ 

 

 

QUÈ ÉS LA CABIROL FREESTYLER? 



PREU INSCRIPCIÓ 
 
• Preu d’inscripció 5 Euros (si es tramita la inscripció fins al dimecres 14 gener) 

• Si la inscripció es fa a l’oficina de carrera el mateix dia de la competició: Preu inscripció 10 euros. 

 
Per aquells corredors que no tinguin «TargeNeu» o «Tarjeta de Federado» (d’altres Federacions 

Autonòmiques), a la inscripció se li sumarà el cost de la llicència de dia que consistirà en 5 euros.  

 
Ingrés al núm. Compte: la Caixa ES08 2100 2890 47 0200054549 

 

 
 

 
Les inscripcions dels participants amb «Llicència Catalana», «Llicència Estatal» ó  «TargeNeu» i que 

siguin socis d’un club de la FCEH, s’hauran de fer a través de l’EXTRANET de la FCEH. 

Les inscripcions dels participants aliens a la FCEH s’hauran de fer mitjançant imprès d’inscripció oficial i 

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 de 08:45h a 

09:45h. 

Les inscripcions no seran vàlides si no s’ha efectuat el corresponent pagament de la quota d’inscripció. 

Als 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 -. 

 
 

 

• Renyocs (0 a 10 anys) � 2004 i posteriors 

• Infantils I (11 i 12 anys) � 2002-2003 

• Infantils II (13 I 14 anys) � 2000-2001 

 

PROGRAMA - HORARIS 

 
Pista  : SNOWPARK - Trampolí 

Preu forfait : 27 euros 

   Tramitació per la Central de Reserves de la Molina  

   reserves@lamolina.cat • Tel.: 972/89.20.31 - Fax: 972/14.50.48 

 

Reunió Caps Equip : A LES 8:30 A LA SALA DE PICNIC DEL COSTAT DEL TELECABINA 

 
09:00 - 09:30   : Inscripció, dorsals i forfaits 

09:30 – 10:30  : Entrenaments 

10:30  : Cursa al traçat 

12:00  : Jocs de Freestyle 

13:30  : Entrega de Trofeus   

TRAMITACIONS INSCRIPCIONS 

CATEGORIES 



 

LLICÈNCIA DE DIA 

 
En cas de que el corredor no tingui Llicència Estatal de Neu, Llicència Catalana de Neu o TargeNeu haurà 

d’habilitar Llicència de dia per a tots del corredors implicats de manera individual, l’Organització enviarà llistat 

detallat del corredors amb Llicència de dia a la FCEH dintre de les 24 hores feineres posteriors a la prova per 

habilitar efectivament els Llicències de dia –Enviament via Fax o mail a: cristina.orea@fceh.cat 

 

L’organització entregarà un rebut del tramitació de la Llicència al corredor inscrit, i aquest haurà d’aportar 

un Manifest d’estat de salut i l’organització en conservarà còpia signada fins a la finalització de la prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


