
 
COMITÉ DE SNOWBOARD I FREESTYLE SKI 

FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN REGLAMENT 

OPEN CATALÀ SLOPESTYLE 

Snowboard & Freeski 
1a FASE PYRENEAN FREESTYLE TOUR 

19 de gener 2020 – Font Romeu 
 
 
PRESENTACIÓ  
- L’Open Català de Slopestyle snowboard i freestyle ski és la 1a fase del circuït Pyrenean 
Freestyle Tour, organitzat conjuntament amb la FAE (Federació Andorran d’Esquí).  
- La competició és de la modalitat slopestyle per a les dues disciplines.  
- La competició serà puntuable per al rànquing PFT 2019-2020.  
 
CATEGORIES  
Podran participar competidors de totes les categories i disciplines agrupats de la següent 
manera: 

CATEGORIES 
ANY DE 

NAIXEMENT 
GÈNERE DISCIPLINA MODALITAT 

RENYOCS 

U7 2013 i posteriors 

Masculí Femení 

Snowboard 
+ 

Freestyle 
Ski 

Totes 

U9 2012 – 2011 

U11 2010 – 2009 

INFANTILS 
U13 2008 – 2007 

U15 2006 – 2005 

ABSOLUTS 
U17 2004 – 2003 

ABS 2002 i anteriors 

 
PREUS  

• Inscripció sense llicència de competició - 22€ + 11€ llicència de dia 

• Inscripció amb llicència de competició - 16,50€  

• Preu forfet riders: Gratuït 

• Preu forfet entrenadors: a determinar  
 

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ  
La inscripció s’haurà de realitzar com a màxim fins el 

DIJOUS 16 A LES 10h 
 

REGLAMENT  
Consultar: 
http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2019/12/Reglament-PFT_Temp.-2019-2020.pdf 
 

 

 

 

 

 



 
 

INSCRIPCIONS  
- Les inscripcions dels/les esportistes amb llicència de competició catalana, autonòmica o 
nacional, s'hauran de formalitzar a través de la EXTRANET de la FCEH mitjançant els clubs. FAE 
CLUB ORGANITZADOR MITJANÇANT FORMULARI INSCRIPCIÓ. 
- Les inscripcions dels corredors estrangers les hauran de fer per escrit al correu electrònic de 
l'Àrea Activitats de la FCEH cristina.orea@fceh.cat, a través de la seva Federació Nacional.  
- Les inscripcions dels corredors estrangers i per als/les esportistes que siguin independents, és 
a dir, que no pertanyin a cap club ni federació, hauran de fer-les a través de la plataforma online 
«INSCRIU-TE» de la pàgina web de la FCEH http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/  
- En cap cas s'acceptaran inscripcions per telèfon. 
- Les inscripcions no seran vàlides si no s'ha efectuat el corresponent pagament de la quota 
d'inscripció i llicència. 
- Tots els corredors inscrits i que no participin, no se'ls retornarà l'import dels drets d'inscripció 
a curses. 
 
PROGRAMA  
 
DISSABTE 18 

- Entrenament lliures per tothom al snowpark de Font Romeu. Forfet a compte de 
cadascú. 

- Activitat de seguiment categoria U11 freestyle ski + snowboard. 
Més info: freestyle@fceh.cat 

- 19:30h - Reunió de caps d’equip i entrega de dorsals 
HOTEL PUIGCERDÀ (Av. Catalunya, 42). 
 

DIUMENGE 19 

- 8:45h - PISTA: SNOWPARK sector La Calme - La recollida de forfets va a càrrec de cada 
club i/o participant, a les taquilles de la Calme, identificant-se amb nom i cognoms. 

- 9:30h: reunió de caps d’equip a la sortida del recorregut. 
- 10:00h a 10:30h: entrenaments lliures. 
- 10.30h: inici competició. 
- Publicació de resultats i reclamacions durant els 15 minuts posteriors al finalitzar la 

competició. 
- 14:00h: entrega de premis al pla de la Calme.  

 
ALLOTJAMENT 

- Consultar preus i disponibilitat: 
HOTEL PUIGCERDÀ 

Av. Catalunya, 42 (Puigcerdà) al costat de la gasolinera REPSOL 

info@hotelpuigcerda.cat – 972 882 181 – Loli/Xavi 
Identificar-se com a: COMPETICIÓ FEDERACIÓ FONT ROMEU 

 
PREMIS 

- Medalla per als 3 primers classificats de cada categoria. 
- Obsequi per a tots els participants. 
 

MÉS INFORMACIÓ  
- Inscripcions: cristina.orea@fceh.cat  
- Director de cursa: freestyle@fceh.cat – 687 580 759  



 
 


