
 Nota Informativa Comitè Surf de Neu 
Campionats de Catalunya SBS 
5 febrer 2011 – Port Ainé 
Tots grups d’edat – Slope Style 
 
Les inscripcions dels corredors amb Llicències Catalanes de Competició Autonòmica i 

Estatal, s’hauran de formalitzar a través de la EXTRANET de la FCEH mitjançant els 

clubs. 

 
Inscripcions  : Fins a les 20:00 h. del dimecres 2 de febrer 

    A través de la EXTRANET – FCEH 

 
Si es té llicència catalana, llicència estatal o llicència de lleure:  
� Preu d’inscripció 15 Euros  

� Si es tramita la inscripció el dimecres abans de la competició (hora límit: 20h): 

    Preu inscripció 10 Euros  

 

Si no es té llicencia:  
� Preu d’inscripció 20 Euros  

� Si es tramita la inscripció el dimecres abans de la competició (hora límit 20h): 

    Preu inscripció 15 Euros  

 

Núm. Compte  :  la Caixa 2100 – 2890 – 47 - 0200054549 

Preu forfait  : 10,00 €  

 
 
 

PROGRAMA - HORARIS 

 
1ª ronda passen 6 per categoria directament a final 

2ª ronda passen 6 mes per categoria a la final 

Finals de 12 participants per categoria a 3 rondes, conten les 2 millors. 

 
08:30 - 9:30  inscripció categoria open + entrega dorsals Cota 2000 (Davant Hotel Port Ainé) 

09:30 – 10:30 entrenaments 

10:45 – rondes classificatòries 

13:00 – rondes finals 

15:00 – Entrega de premis al mateix park 

 



PARTICIPACIÓ CATEGORIA OPEN 

 

Les inscripcions dels corredors 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 corredors estrangers les hauran de fer per escrit al mail de l’Àrea Activitats 

de la FCEH cristina.orea@fceh.cat a través dels seus clubs ó Federació Territorial. Per als 

corredors que siguin independents, és a dir, que no pertanyin a cap club ni federació, les hauran 

de fer igualment per escrit. 

 

En cap cas s’acceptarà inscripcions per telèfon. 

 

Hi ha la possibilitat de poder inscriure’s a la oficina de carrera el mateix dia de la competició 1 

hora abans del inici de la competició 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 corredors/es inscrits/es i que no hi participin, no se’ls retornarà l’import dels drets 

d’inscripció a curses 

 

La Prova OPEN –participació oberta a qualsevol corredor- sent necessari la tramitació de 

LLICENCIA DE DIA per als corredors que no estiguin en possessió d’assegurança. El cost 

d’aquesta LLICENCIA DE DIA és de 10,00 Euros.   
 
Es podran efectuar les inscripcions dels corredors fins al mateix dia de la competició entre les 

08:30 i 09:30 h a la pròpia estació (a les 9:30 es tancaran les inscripcions TOTALMENT per no 

endarrerir la competició). Amb anterioritat   fins dimecres 2 febrer al mail cristina.orea@fceh.cat  

 

 

 

 


