
 

 

 

 

  

 
  

    

 

COMITÉ DE SNOWBOARD I FREESTYLE SKI 

CAMPIONATS DE CATALUNYA 
SNOWBOARD SLOPESTYLE 

+ 
OPEN BETULA SB SS 

5a Fase Pyrenean Freestyle Tour 2019/20 
 

15 de març 2020 – Port Ainé 
 

L’AEP, la FCEH i la FAE us animen a participar en les competicions Campionats de 
Catalunya + Open Betula de Snowboard Slopestyle el proper diumenge 15 de març 2020 al 

snowpark de Port Ainé.  

CATEGORIES 

Poden participar a les competicions totes les categories. 

Al títol de Campionats de Catalunya, només podran optar-hi els esportistes amb llicència de 
competició catalana, agrupats en les següents categories i dividides per gènere: 

 
CAMPIONATS DE CATALUNYA  

CATEGORÍA AÑO 

KIDS 2011-2012 

INFANTILES 2007 a 2010 

JUVENILES 2003 a 2006 

ABSOLUTOS 2002 y anteriores 



 

 

 

 

  

 
  

    

 

Al títol de l’Open Betula hi poden optar tots els esportistes participants. 

Ambdues competicions es realitzaran en un format de competició comú. 

PREUS 

- Inscripció sense llicència de competició: 27,50€ + 11€ llicència de dia 
- Amb llicència de competició: 22€ 
- Forfet esportistes: 27€ 
- Forfet entrenadors: d’1 a 20 riders, 1 forfet gratuït 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ 

La inscripció s’haurà de realitzar com a màxim abans de les 13.00h del dimecres 11 de 
març. 

Les inscripcions dels/de les esportistes amb llicència estatal de competició, s'hauran de 
formalitzar a través de l’EXTRANET de la RFEDI mitjançant els clubs.  

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 
amb el formulari d’inscripció adjunt. 

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 què no participin, no se'ls retornarà l'import dels drets d'inscripció 
a curses. 

Pagament quota inscripció al compte de la FCEH la Caixa ES08 2100 2890 47 
0200054549 



 

 

 

 

  

 
  

    

 

PROGRAMA 

Dissabte 14 de març 2020 

- 19:30h: Captains meeting + sorteig de dorsals (Hotel Pessets - Sort) 

Diumenge 15 de març 2020 

- de 7:30h a 8:15h - Recollida de forfets i dorsals 
       Sala Pica d’Estats - Hotel Port Ainé8h - Jury inspection 

- 8:30h - Captains meeting - Sala Pica d’Estats - Hotel Port Ainé 
- 9h - Lift open 
- de 9:15h a 10h - Training 
- 10h - 1a ronda 
- entrega de premis - 30 minuts després de finalitzar la competició 

 
 

FORMAT DE COMPETICIÓ 

Segons la relació d’inscrits, l’organització determinarà el format de competició. S’informarà de 
quin és a la reunió del dissabte 14 de març. 

ALLOTJAMENT 

https://www.skipallars.cat/en/ 
 
MÉS INFORMACIÓ 

Director de cursa: freestyle@fceh.cat – 687 58 07 59 

Organització: aeprecreatius@gmail.com – 677 15 87 81 
 


