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1. PRESENTACIÓ 
 
La Pyrenean Freestyle Tour és la «Lliga Pirinenca de Snowboard i Freeski», fruit de la 
col·laboració entre la Federació Andorrana d'Esquí i la Federació Catalana d'Esports 
d'Hivern. 
 
Aquesta lliga està composada per dues disciplines d'esports de neu: 
- Snowboard freestyle (SB) 
- Freeski (FK) 
 
 
2. COMPETICIONS 
  
Poden participar en les competicions del circuit els esportistes amb llicència de 
competició nacional, autonòmica o de dia. 
Tots els corredors menors d'edat hauran de disposar de l'autorització dels seus 
responsables legals per a poder participar en les competicions.  
 
Totes les competicions estaran supervisades per un delegat tècnic oficial de la FCEH o 
de la FAE. 
Qualsevol sanció imposada respecte algun corredor, entrenador i altres persones, serà 
avalada  per la FCEH i la FAE. 
 

2.1. Calendari 
 
- 1a FASE – 19 de gener – OPEN CATALÀ – slope style – Font Romeu 
- 2a FASE – 15 de febrer – KSB – slope style – Pas de la Casa 
- 3a FASE – 29 de febrer – TROFEU ECAP – slope style – Arinsal 
- 4a FASE – 1 de març – TROFEU ECAP – big air – Arinsal  
- 5a FASE – 8 de març – BETYLA – slope style – Port Ainé 

 
 

3. LLICÈNCIES PER PARTICIPAR EN LES COMPETICIONS 
 
Tots els corredors que participin en alguna competició del PFT han de tenir la llicència 
de competició corresponent, que inclou l’assegurança d’accidents i responsabilitat civil. 
 
En tot cas, els participants que no estiguin en possessió de cap assegurança de 
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competició poden sol·licitar la «Llicència de Dia» que els habilita per participar en alguna 
de les proves del circuït.  
 
 
 
 
 
4. OBLIGACIONS I DRETS DELS/LES ESPORTISTES 
 

- Els/les competidors/es, sense discriminació de cap mena, tenen el dret de 
participar en les activitats del Comitè en condicions de seguretat i igualtat. 

- Els/les competidors/es tenen el dret i l’obligació de conèixer les normatives de la 
FCEH amb les condicions addicionals del “jury”. 

- Al finalitzar la competició s’haurà de retornar el dorsal . El cost de pèrdua o no 
retorn del dorsal és de 50€. 

- Està prohibit l’ús de càmeres i/o accessoris incorporats a qualsevol part del cos 
durant les diferents fases de la competició. 

- És obligatori l’ús del casc i el dorsal en tot moment dins la zona de competició, 
segons normativa CEE/EN 1077 o ASTM 2040 label de conformitat FIS RH 2013. 

- L’ús de protecció dorsal serà obligatòria en curses SBX-SX i recomanable en 
curses Park & Pipe. 

 
Està totalment prohibit utilitzar substàncies dopants. 
Veure: 
(http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/General/07/69/98/FISanti-dopingrules2016updatejuly2016_English.pdf) 

 
 
5. OBLIGACIONS I DRETS DELS/LES ENTRENADORS/ES 
 

a. L’ús del casc és obligatori per a accedir a qualsevol espai de la zona de 
competició. 

b. Per accedir a la zona de competició s’hauran d’identificar com a tècnics 
degudament reconeguts per la corresponent federació i/o club. 

c. En les categories U11 i inferiors, els/les entrenadors/es podran acompanyar els 
competidors durant la ronda, sempre i quan el DT o el jutge de sortida estigui 
degudament informat. 

 
 
6. PROTESTES 
 
Durant una competició les protestes i/o reclamacions podran realitzar-se de la següent 
manera: 

a. Les protestes s’hauran de realitzar per part dels/les entrenadors/es al delegat 
tècnic (mitjançant algun altre membre de l’organització), just al final de cada 
ronda, abans de que s’iniciï la següent. 
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b. Aquestes han de ser durant els següents 15 min després de la finalització de 
la competició.  

c. En el cas que no es realitzi la protesta en el moment indicat, la protesta ja no 
serà acceptada i el resultat publicat serà oficial. 

 
 
 
 
7. DRETS D’IMATGE 
 
Tots els competidors poden cedir els drets d'imatge en el moment de la inscripció amb 
finalitats comunicatives de l’event. 
Totes les inscripcions es duran a terme a través dels canals establerts. 
 
 
8. CATEGORIES 
 
Les categories per la temporada 2019-2020 són les següents: 
 

CATEGORIES ANY DE NAIXEMENT GÈNERE DISCIPLINA MODALITAT 

RENYOCS 
U7 2013 i posteriors 

Masculí Femení 
Snowboard 

+ 
Freeski 

Totes 

U9 2012 – 2011 
U11 2010 – 2009 

INFANTILS 
U13 2008 – 2007 
U15 2006 – 2005 

ABSOLUTS 
U17 2004 – 2003 
ABS 2002 i anteriors 

 
 
9. INSCRIPCIONS 
 
El cost de les inscripcions a les competicions del PFT: 

- 22€ / competició / esportista sense llicència de competició 
- 16,50€ / competició / esportista amb llicència de competició 

 
El cost de la llicència de dia per la temporada 2019-2020 és: 

- Llicència de dia catalana = 11,00€ / competició 
- Llicència de dia andorrana = 5,00€ / competició + inscripció al club 

Sobre el cost de la llicència de competició, consultar  
 

9.1. Inscripcions al territori català 
 
- Les inscripcions a les competicions gestionades per la FCEH podran realitzar-se fins 
al dimecres previ a la competició.  
- 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 
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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.  
- 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. 
 

9.2. Inscripcions al territori andorrà 
- Les inscripcions a les competicions gestionades per la FAE podran realitzar-se fins al 
dijous previ a la competició.  
- Omplir degudament el formulari oficial Annex 1 (full d’inscripció) 
- Per les competicions en territori andorrà, consultar: www.fae.ad. 
 

9.3. Devolució de la quota d’inscripció 
Els drets d’inscripció només es retornaran en el cas de que la competició sigui 
cancel·lada amb antelació a la celebració de la reunió de Caps Equip. 
En el cas de que la competició es recuperi en altres dates es procedirà de la següent 
manera: 
 

1. Esportistes que hagin pagat a la primera convocatòria de la competició i participin 
en les dates recuperades no han de tornar a pagar la quota d’inscripció. 

2. Esportistes que estaven inscrits a la primera convocatòria de la competició i no 
participin en les dates recuperades, es retorna la quota d’inscripció. 

3. Esportistes que s’inscriguin per primera vegada en les dates recuperades, han 
de pagar la quota d’inscripció. 

4. La llicència de dia no serà retornada en cap cas. En el cas que s’hagi pagat a la 
primera convocatòria i participin en les dates recuperades no han de tornar a 
pagar-la. 

5. En les competicions organitzades en territori andorrà, els pagaments es 
realitzaran el mateix dia de la prova. 

 
 
10. FORMATS DE COMPETICIÓ 
 
Mentre el reglament específic de la prova no digui el contrari, els formats oficials de 
competició de les proves podran els següents. 
 
En qualsevol cas però, el “Jury” de la prova pot modificar el format de la mateixa, sempre 
i quant ho faci abans de la reunió de caps d’equip o es comuniqui amb suficient antelació. 
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10.1. Heat to heat 
 

SLOPESTYLE / BIG AIR / HALF PIPE 
MENYS de 30 atletes per gènere = 1 “heat” 

Classificatòries Tot contra tots 3 rondes / atleta “Best 2 of 3” 

Finals 
12 homes 2 rondes / atleta “Best 1 of 2” 

9 dones 2 rondes / atleta “Best 1 of 2” 

En cas que hi hagin menys de 12 homes o 9 dones es realitzaran finals directes de 3 rondes, “best 2 of 
3”. 

MÉS de 30 atletes per gènere = 2 “heats” 
Classificatòries 2 grups 2 rondes / atleta “Best 1 of 2” 

Finals 

12 homes (6 homes 
de cada “heat”) 

2 rondes / atleta “Best 1 of 2” 

8 dones (4 dones de 
cada “heat”) 

2 rondes / atleta “Best 1 of 2” 

En cas que hi hagin menys de 12 homes o 9 dones es realitzaran finals directes de 3 rondes, “best 2 of 
3”. 

L’agrupació de cada “heat” serà determinada pels següents criteris: 
1. Posició en el rànquing general de la FCEH. 

2. Proporcionalitat entre les diferents categories. 

 
CROSS = Ride to Qualify 

Classificatòries 

Cada participant podrà participar en 3 “heats”, a 4, a 3 o a 2. Una vegada 
finalitzats els 3 “heats” es determinaran els punts per accedir a les finals. 
Per determinar l’ordre de sortida en els “heats” es podrà realitzar de tres 

maneres segons desició del jury, prèvia a la reunió de caps d’equip: 
1. Segons els resultats per temps en una baixada individual. 

2. Segons punts actuals en el rànquing català. 
3. Combinació de les dues. 

Aquesta taula mostra els punts obtinguts després de cada “heat”: 
“Heat” a 4 “Heat” a 3 “Heat” a 2 

Resultat Punts Resultat Punts Resultat Punts 
1r/a 8 1r/a 7 1r/a 6 
2n/a 6 2n/a 5 2n/a 4 
3r/a 4 3r/a 3   
4rt/a 2     

En cas d’empat, el/la rider amb més primers llocs es classificarà primer. Si 
l’empat continua, es classificarà primer el/la rider que hagi obtingut més 

victòries sobre l’altre. Si l’empat continua, la decisió es realitzarà per 
sorteig. 

Finals 
Els/les primers 4, 8, 16, 32 esportistes passaran als “heats” finals. 

Els dos primers participants de cada “heat” passaran automàticament a la 
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següent ronda. 
La resta no classificats es mantindran en la seva posició segons rànquing 

general de la prova. 

 
10.2. Dos o tres rondes 

 
Cada rider realitzarà dos o tres rondes, de les quals s’eliminaran les dues pitjors i 
comptabilitzarà la millor per la classificació final i/o accés a les finals. 
 
11. SISTEMA DE PUNTUACIÓ 
 
Cada competició disposarà d’un reglament específic on es poden modificar les 
característiques sempre i quan no afectin de forma expressa aquest reglament. En cas 
que es produeixi una situació que el reglament específic de la prova no contempli, 
prevaldran les normes d’aquest reglament en primera instància i següents segons 
l’àmbit i/o el nivell de la prova.  
 
El reglament específic haurà de contemplar la classificació de podis i premis, per la 
competició segons categories, disciplines i gèneres que hi competeixen. Si un cop 
finalitzades les inscripcions i  en una categoria de la competició no hi ha un mínim de 3 
participants, l’organització podrà unificar categories per disciplina i gènere fins arribar al 
mínim necessari. 
 
El sistema de puntuació utilitzat pels jutges serà el següent: 
 

• El sistema de puntuació si no s’especifica el contrari en el reglament específic 
serà per impressió general. 

• Al finalitzar la prova es generarà una classificació general única de totes les 
categories d’una mateixa disciplina i gènere. 

• De la classificació general per disciplina i gènere, s’obtindrà una nova 
classificació per categories que determinarà els punts aconseguits per als 
rànquing generals de cada categoria, més els podis i premis de la prova, 
segons el seu reglament específic. 

 
A cada competició podran competir i puntuar TOTS els corredors de TOTES les 
categories i gènere, especificades anteriorment a no ser que el reglament específic de 
la prova ho reflecteixi d’una altra manera. 
 
La puntuació màxima de cada competició serà de 200 punts 
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TAULA DE PUNTUACIÓ 
 

Escala   Escala   Escala  
1 100,00% 200,000  31 2,80% 5,600  61 1,22% 2,440 
2 80,00% 160,000  32 2,60% 5,200  62 1,19% 2,380 
3 60,00% 120,000  33 2,40% 4,800  63 1,16% 2,320 
4 50,00% 100,000  34 2,20% 4,400  64 1,13% 2,260 
5 45,00% 90,000  35 2,00% 4,000  65 1,10% 2,200 
6 40,00% 80,000  36 1,97% 3,940  66 1,07% 2,140 
7 36,00% 72,000  37 1,94% 3,880  67 1,04% 2,080 
8 32,00% 64,000  38 1,91% 3,820  68 1,01% 2,020 
9 29,00% 58,000  39 1,88% 3,760  69 0,98% 1,960 

10 26,00% 52,000  40 1,85% 3,700  70 0,95% 1,900 
11 24,00% 48,000  41 1,82% 3,640  71 0,92% 1,840 
12 22,00% 44,000  42 1,79% 3,580  72 0,89% 1,780 
13 20,00% 40,000  43 1,73% 3,460  73 0,96% 1,920 
14 18,00% 36,000  44 1,73% 3,460  74 0,83% 1,660 
15 16,00% 32,000  45 1,70% 3,400  75 0,80% 1,600 
16 15,00% 30,000  46 1,67% 3,340  76 0,77% 1,540 
17 14,00% 28,000  47 1,64% 3,280  77 0,74% 1,480 
18 13,00% 26,000  48 1,61% 3,220  78 0,71% 1,420 
19 12,00% 24,000  49 1,58% 3,160  79 0,68% 1,360 
20 11,00% 22,000  50 1,55% 3,100  80 0,65% 1,300 
21 10,00% 20,000  51 1,52% 3,040  81 0,62% 1,240 
22 9,00% 18,000  52 1,49% 2,980  82 0,59% 1,180 
23 8,00% 16,000  53 1,46% 2,920  83 0,56% 1,120 
24 7,00% 14,000  54 1,43% 2,860  84 0,53% 1,060 
25 6,00% 12,000  55 1,40% 2,800  85 0,50% 1,000 
26 5,00% 10,000  56 1,37% 2,740  86 0,47% 0,940 
27 4,50% 9,000  57 1,34% 2,680  87 0,44% 0,880 
28 4,00% 8,000  58 1,31% 2,620  88 0,41% 0,820 
29 3,60% 7,200  59 1,28% 2,560  89 0,38% 0,760 
30 3,20% 6,400  60 1,25% 2,500  90 0,35% 0,700 

 
 
12. PREMIS 
 
Cada competició pot ser acompanyada del seu reglament específic, on s’especificaran 
els premis què s’atorgaran a cada esportista. 
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12.1. Premis per competició 
 
Cada competició oferirà premis per a totes les categories U7, U11, U13, U15, U17 i ABS, 
per disciplina i gènere. 
 
Cada organització podrà determinar altres tipus de premis o regals per als/les 
competidors/es, segons consideri oportú. 
 
 

12.2. Premis del circuit 
 
Es premiaran els 3 primers competidors de cada categoria, disciplina i gènere del 
rànquing general del circuit. El cost dels trofeus s'alternarà cada temporada per cada 
federació organitzadora.  
 
Els de la temporada 2019-20 aniran a càrrec de la FCEH. 
 
 
13. MÉS INFORMACIÓ 
 
Qualsevol aspecte no contemplat en aquesta normativa es regularà pels reglament de 
les respectives federacions catalana i andorrana i en última instància pel reglament FIS. 
 
 

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 
Mail: info@fceh.cat | freestyle@fceh.cat 

Pàgina web: www.fceh.cat 
 

FEDERACIÓ ANDORRANA D’ESQUÍ 
 

Av. Dr. Mitjavila, 17 - Ed. El Pasturé, bloc 2, 1r 
AD500 Principat d'Andorra 

Telèfon: +376823689 - Fax: +376825531 
Mail: fae@andorra.ad | ctecnica@fae.ad 

Pàgina web: www.fae.ad 
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ANNEX 1. Model de formulari oficial de competició. 
 

 
 
 
 

NÚM. CODI LLICÈNCIA NOM COGNOMS DISCIPLINA ANY GÈNERE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

COL·LABORADORS

LLISTAT ESPORTISTES

CLUB:

TELÈFON CLUB:

MAIL CLUB:

NOM COMPLET ENTRENADOR/A:

TELÈFON ENTRENADOR/A:

MAIL ENTRENADOR/A:

NOM DE LA COMPETICIÓ


