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          SLOPESTYLE  SNOWPARK  TARTER 

Data: Diumenge 05 de Febrer 2017 

Organitza: ECA- Coliflor Freestyle 

Lloc: Snowpark del Tarter 

TRAMITACIÓ INSCRIPCIONS 

Inscripcions: Obertes fins dijous 02/02 fins 18h.  

Enviar correu electrònic  a  freestyle@soldeu.ad  o  esclan@andorra.ad  indicant:   

- Nom i Cognoms del corredor 

- Telèfon de contacte 

- Indicar si es forma part d’algun club i quin.  

- Data de naixement 

-  Modalitat:  freeski o snowboard: regular o goofy 

- Número de llicència 

Per aquells corredors que no formin part de cap club i no tinguin Llicència  o Targeta de Federat,  
a la inscripció se li sumarà el cost de la llicència de dia de 7€.  En cap cas es podrà competir 
sense llicència encara que s’hagi tramitat la inscripció. 
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PREU INSCRIPCIÓ 

- 15€ per corredor 

- Per aquells corredors que no tinguin Llicència  o Targeta de Federat  a l’inscripció se li 
sumarà el cost de la llicència de dia de 7€. 

- El pagament es farà el dia de la competició al freestyle center, edifici Obac del 
telecabina, parquing Tarter  de 8.30-9.00 en formalitzar el pagament es farà l’entrega de 
forfait i dorsal. 

  

PROGRAMA – HORARIS 

Reunió caps d’equip-entrenadors: Divendres 03 de Gener a les 16h al Freestyle Center edifici 
Obac pàrking del Tarter. 

DIUMENGE 05/02 

- 8h30   Entrega de Dorsals: Recollida dorsals: Freestyle center , Edifici Obac.  

- 9h15   Reunió d’equips a l’Snowpark 

- 9h45   Entrenaments 

- 10h30 Rondes classificatòries Esquí 

- 11h30 Rondes Classificatòries Snowboard 



- 12h30 Finals  Esquí 

- 13h30 Finals Snowboard  

- 14h00 Entrega de premis 

TRAMITACIÓ FORFAITS CORREDORS I ENTRENADORS 

• Per demanar els forfaits dels corredors i dels entrenadors, cal enviar un correu electrònic a 
Marta Barrobés (freestyle@soldeu.ad) anunciant el club, el nom i cognoms dels corredors, 
categoria i dels entrenadors. 

• Els forfaits es podran recollir el mateix dia de la competició al freestyle center, edifici Obac del 
pàrking del Tarter a partir de les 8h30. El preu del forfait de corredor és de 24€. Entrenador 
gratuït. 

• El retorn dels dorsals es farà a través dels clubs, el mateix dia de la competició al freestyle 
center, edifici Obac al pàrking del Tarter. 

PROPOSATA ALLOTJAMENT 

Alberg Aina (Canillo) 

ALLOTJAMENT 15€ per persona i nit. (habitació compartida de 6 pers.) 
ALLOTJAMENT AMB MITJA PENSIÓ (sopar i esmorzar): 25€ per persona i nit.  

DISPONIBILITAT 60 places . 
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S'HA DE PORTAR SAC DE DORMIR. 

DIRECCIÓ: Av. St. Joan de Caselles - AD100 Canillo 
Tel: (+376) 851 434 
colonies.aina@andorra.ad 
www.aina.ad
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http://www.aina.ad/

