
Nota Informativa  
Comitè Snowboard & Freestyle Esquí 

 

La Cabirol Surfera  
«Circuit Open Mini Freestylers» 
19 gener 2013 – La Molina 
Infantils I / Renyocs – Combi Race 
 

PREU INSCRIPCIÓ 
 

Fins dimecres 16 de gener 

• Inscripció amb «TargeNeu» o «Tarjeta de Federado» d’una altra comunitat 

autònoma:  10 euros (*) 
(*) aquest preu correspon a la inscripció i la llicència de dia (10,00 Euros) 

• Inscripció amb «Llicència Catalana» o «Llicència Estatal»: 5 euros 

 

El mateix dia de la competició:  

• Inscripció amb «TargeNeu» o «Tarjeta de Federado» d’una altra comunitat 

autònoma:  10 euros (*) 
(*) aquest preu correspon a la inscripció i la llicència de dia (10,00 Euros) 

• Inscripció amb «Llicència Catalana» o «Llicència Estatal»: 5 euros 

 

Ingrés al núm. Compte  :  la Caixa 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 enviant un mail a 

l’Àrea Activitats de la FCEH cristina.orea@fceh.cat indicant les següents dades: 

 

1. NOM I COGNOMS 

2. DATA NEIXAMENT 

3. CLUB / FEDERACIÓ o ALTRA ENTITAT 

 

En cap cas s’acceptarà inscripcions per telèfon. 

TRAMITACIONS INSCRIPCIONS 



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 -. 

 
• Renyocs ( 7, 8, 9 i 10 anys ) 2002 i posteriors 

• Infantils I ( 11 i 12 anys ) 2000-2001 

 

PROGRAMA - HORARIS 

 
Preu forfait : 25 euros – tramitació per la Central de Reserves de la Molina  

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

Pista  : Snowpark 

 
08:30 - 09:30   : Inscripció categoria open + entrega dorsals  

09:30 – 10:30  : Entrenaments 

10:45  : Inici Combinada 

12:45  : Campionat d’Ollie 

13:45  : Entrega de Trofeus   

 

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 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 

 

Atenent-nos al que marca el decret d’entitats esportives, per a que les llicències de competició siguin vàlides serà 

obligatori la presentació del Certificat Mèdic en el que quedi constància de que l’esportista no té cap impediment per a la 

pràctica dels esports d’hivern. 

 

L’organització entregarà un rebut del tramitació de la Llicència al corredor inscrit. 

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

 

CATEGORIES 


