FIS BETULA SNOWBOARD
06-07 DE MARÇ 2021
TEAM INVITATION
La Real Federación Española de Deportes de Invierno, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) y l’Associació Esportiva
Pallars, es complauen a convidar a totes les FFAA a participar a la competició internacional «FIS BETULA» que es celebrarà a l’estació
d’esquí de PORT AINÉ els dies 6 i 7 de Març de 2021.
L’event de Slope Style consistirà en dos competicions els dos dies, una par a dones i l’altra per a homes.
El Comitè organitzador celebrarà l’event d’acord amb les International Competition Rules (ICR).

INSCRIPCIONS
A través de l’ EXTRANET DE LA RFEDI fins al 26 de febrer.
Tel: + 34 93 415 55 44 | Email: cristina.orea@fceh.cat

ALLOJAMIENT
Contactar amb:
HOTEL PESSETS, SON APARTAMENTS: https://www.hotelpessets.com/apartaments/
HOTEL BRASES: https://www.hotellesbrases.com/hotel-lleida-cat

QUOTES
60,00 Euros per esportista per als dos dies (30,00 euros per dia). El forfet és apart.
Pagament al compte de la FCEH: la Caixa ES08 2100 2890 47 02000545449

PROGRAMA
TEAM CAPTAIN'S MEETING
Es realitzarà de forma telemàtica segons les mesures COVID.
L’accés a la reunió s’enviarà per correu electrònic.
Dorsals DISSABTE i DIUMENGE es repartiran a partir de les
8:00h a l’estació.

DIJOUS 4
Virtual Team Captains’ Meeting: 18:00h
DIVENDRES 5
10:30h Entrenaments oficials
DISSABTE 6
09:00h Obertura de remuntadors
10:30h primera ronda
DIUMENGE 7:
09:00h Obertura de remuntadors
10:30h primera ronda

COVID-19 INFORMACIÓ IMPORTANT
Degut a les mesures covid-19, la competició es realitzarà sense públic.
La team captains' meeting es realitzarà de manera virtual – l’accés a la reunió s’enviarà per mail.
La recollida de dorsals per a esportistes i entrenadors la realitzarà un sol responsable de cada equip.
No es realitzarà sorteig públic.
No es realitzarà entrega de premis oberta al públic.
Tots els dies, els esportistes i entrenadors hauran de prendre’s la temperatura a l’allotjament. Si aquesta supera els 37,5
graus, aquest s’haurà de quedar a l’Hotel.
Totes les persones presents a la zona de competició hauran de portar la mascareta posada. Únicament els esportistes a
la zona de sortida podran treure-se-la.
Al final de cada ronda es proporcionarà una mascareta d’un sol ús per sortir de la zona d’arribada.
S’haurà de mantenir la distància de seguretat en tot moment. Tots els esportistes hauran d’omplir el Qüestionari
de Salut (Download the Health Questionnaire)
Els responsables de cada equip hauran d’omplir el certificat de responsabilitat (Download the Responsible Certificate) i
enviar-lo per mail a la FCEH freestyle@fceh.cat i en còpia per a el club organitzador aeprecreatius@gmail.com

Degut a les estrictes mesures del nostre Govern per a prevenir les infeccions per COVID19, per als equips
que provenen de països estrangers, també serà necessari un certificat negatiu de COVID19 (PCR o
antígens) per cada membre de l’equip, aquest no podrà ser anterior a 72 hores abans de l’inici de la
competició. S’haurà d’enviar el certificat per mail, abans del 4 de març a freestyle@fceh.cat.
Es crearà un grup de whatsapp amb els tècnics i responsables dels equips per estar permanentment en
contacte.
Les dades (nom, club, federació i número de telèfon) s’hauran d’enviar per mail a la FCEH freestyle@fceh.cat
FIS Covid-19 Guidelines
CSD Covid-19 Guidelines
FCEH Covid-19 Guidelines

