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COMITÈ SNOWBOARD I FREESKI 

REGLAMENT 

NOCILLA MARMOTA MINIFREESTYLERS 

19 de març 2017 – Masella – Slope Style (SBS/SS) 

QUÈ ÉS LA NOCILLA MARMOTA MINIFREESTYLERS?     

La Nocilla Marmota Minifreestylers és la quarta prova del Circuit Minifreestylers a l’estació 

d’esquí de Masella.  Creada per a els futurs freestylers de fins a 15 anys, la prova aplega nens i 

nenes que practiquin snowboard i esquí (tant freeskiers com racers). 

TOTES LES ACTIVITATS SÓN PER A ESQUIADORS I SNOWBOARDERS, TANT DF’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 

passaran d’allò més bé veient les progressions de les joves promeses, i que sigui un matí de 

festa per a totes les famílies. Hi haurà, competició, rialles, motivació i beguda per a tots els 

participants i familiars, regals per a tots els participants... i molt de FREESTYLE. 

ACTIVITATS            

1. Entrenaments 

2. Competició 

a. tres rondes puntuables on contarà la mitjana de les dues millors. 

3. Entrega de premis als guanyadors. 

4. Obsequi per a tots els participants. 

Puntuable per a la classificació general del circuit PFT MINIFREESTYLERS. 

L’organització pot modificar aquestes condicions segons el  número d’inscrits, les condicions 

del traçat i climatològiques. Sempre en TC Meeting o 1 hora abans començar competició. 
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REGLAMENT PYRENEAN FREESTYLE TOUR       

Podeu consultar el reglament general del Pyrenean Freestyle Tour al següent enllaç: 

http://www.fceh.cat/pdf/FCEH_75_Reglament_General_Pyrenean_Freestyle_Tour_Temp._20

16-2017.pdf 

CATEGORIES           

CATEGORIA EDAT SEXE MODALITAT FREESTYLE 

U15 
Nascuts l’any 2001 

i 2002 

MASCULÍ & FEMENÍ ALPÍ & SNOWBOARD 

U13 
Nascuts l’any 2003 

i 2004 

U11 
Nascuts l’any 2005 

i 2006 

U9 
Nascuts l’any 2007 

i 2008 

U7 
Nascuts a partir 

de l’any 2009 

 

PREU INSCRIPCIÓ           

- Preu amb llicència de competició: 15€ 

- Preu sense llicència de competició: 22€ (15€ inscripció + 7€ llicència de dia)* 

- Forfet a càrrec de cada inscrit 

(*)Per aquells corredors que no tinguin “Llicència Catalana” i/o “Llicència Estatal” o “Tarjeta de 

Federado” d’altres Federacions Autonòmiques, a la inscripció se li sumarà el cost de la llicència 

de dia de 7€. 

(**) Aquells corredors que no tinguin forfait per accedir a pistes, hauran de pagar el forfait de 

competició a les taquilles de Masella, identificant-se amb el seu DNI. 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ          

LES INSCRIPCIONS ES PODRAN REALITZAR FINS EL DIMECRES 15 DE MARÇ A LES 23:59H 

EN CAP CAS S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS FORA D’AQUEST TERMINI 

 

TRAMITACIÓ INSCRIPCIONS         
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- Les inscripcions dels participants amb «Llicència Catalana» i/o «Llicència Estatal» 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 independents, és a dir, que no pertanyen a cap club 

ni federació, s’hauran de fer a través de la plataforma online de la web de la FCEH 

«INSCRIPCIONS OPEN» 

- Les inscripcions dels participants amb llicència de competició de la Federació 

Andorrana i altres Federacions Autonòmiques Estatals podran fer la inscripció a títol 

individual a través de la plataforma online de la web de la FCEH «INSCRIPCIONS OPEN» 

o bé inscripció en grup a través de la seva Federació i per escrit al correu de l’Àrea 

Activitats FCEH cristina.orea@fceh.cat fent pago de la quota inscripció al compte 

corrent de la FCEH la Caixa ES08 2100 2890 47 0200054549 

EN CAP CAS S’ACCEPTARÀ INSCRIPCIONS PER TELÈFON 

LES INSCRIPCIONS NO SERAN VÀLIDES SI NO S’HA EFECTUAT EL CORRESPONENT PAGAMENT 

DE LA QUOTA D’INSCRIPCIÓ. 

PROGRAMA – HORARIS          

Pista: SNOWPARK MASELLA 

8:30h a 9:00h: Recoida de forfets a les taquilles de Masella 

9:00h a 10:30: Recollida de dorsal, inspecció i entrenaments al Snowpark de Masella. 

10:30h a 12:30h: Competició 

13:30h a 14h: Entrega de premis 

Tot i això, l’organització pot modificar aquestes condicions segons el  número d’inscrits, les 

condicions del traçat i climatològiques. Sempre en TC Meeting o 1 hora abans començar 

competició. 

 

CLASSIFICACIÓ           

 PFT Minifreestylers 

- De més a menys puntuació per cada categoria, segons mitjana de les dues millors 

rondes. 

PREMIS             
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- Medalla per als tres primers classificats de la prova de cada categoria, modalitat i sexe. 

- Begudes per a tots els participants. 

- Obsequi per a tots els participants. 

MÉS INFORMACIÓ          

- promoció@ceh.cat 

- cristina.orea.@fceh.cat 

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN 

Rambla Guipúscoa, 23-25  

1a planta, despatx E 

08018 Barcelona 

Telèfon: 93 415 55 44 

Fax: 93 237 85 26 

Adreça electrònica: info@fceh.cat 

www.fceh.cat 

Horari 

Dilluns a divendres de 09:00 a 19:00  

Com arribar-hi 

Metro: L2 parada Bac de Roda, sortida Bac de Roda 

Autobusos: 33, B24, H10, N8, N9, 192, 34, V27 

Tren: A 8 minuts a peu de la parada de Rodalies Renfe Clot-Aragó 

Bicing a 50 metres (Rambla Guipúscoa / Fluvià i Rambla Guipúscoa / Bilbao). 
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