
 

 Nota Informativa Comitè Alpí 
15º Amics de Montgarri 
03-04 març 2012 – Baqueira Beret 
Alevins I – Alevins II Homes i Dames 
 

 Inscripcions :       Fins dimecres 29  febrer a les 20:00 h. a través de la EXTRANET RFEDI 

 Preu  :  20,00 €  

 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 

 
 Venda Forfaits :  I revisió inscripcions divendres 2 març – de 19:00 a 20:00 h. al local  

    social del CAEI 

 Reunió  : Divendres 2 març  - 20:00 h. al local social del CAEI 

 Forfait  : 23,00 Euros x corredor x dia 

 Pista  : Stadium Beret 
 
 DISSABTE 3 :    GEGANT 

    09:00h Apertura remuntadors 

    09:15h  Reconeixement 

                10:05h  Primer Corredor 

    17:00h Festa Lliurament de premis al Poliesportiu de Salardú 

 
 DIUMENGE 4 : SUPER GEGANT 

    09:00h Apertura remuntadors 

    09:15h  Reconeixement 

                10:05h  Primer Corredor 

    15:00h Repartiment de premis a Beret 

 
 Allotjament : Us recordem que per gaudir de preus especials en l’allotjament i forfait, les   

    reserves  s’han de  gestionar sempre a través de la CENTRAL DE RESERVES . 

 
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. 

 

PARTICIPACIÓ 
 

Els Alevins II podran participar  a totes les curses de la seva demarcació, i a totes les conjuntes 

Els Alevins I podran participar a totes les curses de la seva demarcació 

Els Alevins I no podran participar a cap cursa, fora de la seva demarcació 


