
E F E R E N C E S A F F I L I A T I O N S

GRAN PREMI FCEH FIS
20-21 DESEMBRE 2021 | ESPOT ESQUÍ

La Real Federación Española Deportes de Invierno i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, tenen el plaer de
convocar el «GRAN PREMI FCEH FIS» a realitzar a ESPOT ESQUI els dies 20-21 DESEMBRE 2021. Aquesta
competició se celebrarà sota l ’especialitat de Gegant i Eslàlom, homes i dames. El Comitè Organitzador es regirà per les
normes de la Federació Internacional d’Esquí (FIS).
La participació final es podrà confirmar un cop tancat el termini de la inscripció per als participants estrangers que,
segons Reglament FIS, és 24 hores abans de la primera reunió de Caps Equip.de premis. L’organització de la competició
facil i tarà forfaits als membres de la Federació, Delegat Tècnic, Jurat de la Prova, Cronometradors, Fotògrafs Oficials i
altres mitjans de comunicació que col·laboren a la competició amb la FCEH.

P R O F E S S I O N A L  E X P E R I E N C E

54,00 € x corredor 2 dies (27,00 Euros 1 dia)

 - D'1 a 20 forfets comprats, correspon 1 gratuïtat
 - De 21 a 30 forfets comprats, correspon 2 gratuïtats
 - De 31 a 40 forfets comprats, correspon 3 gratuïtats i 
  així progressivament.

Pagament en efectiu. Els forfets d'invitació no seran
vàlids per a competir.

Per poder optar al preu especial del forfait, els entrenadors
hauran d’estar en possessió de la Llicència de Tècnic 2022.

Termini: Fins les 24:00h del dimecres 15 desembre a
través EXTRANET RFEDI
Preu: 23,00 € corredor/dia competició
Pagament: Amb Targeta de Crèdit a través EXTRANET
FCEH. Es crearà un albarà amb els inscrits de cada club.

I N S C R I P C I O N S F O R F E T

Per gaudir de preus especials en l ’allotjament i forfet, les
reserves s’han de gestionar sempre a través de la
CENTRAL  RESERVES de les estacions. Tel. 932041041
| reserves@skipallars.cat

A L L O T J A M E N T

P R O G R A M A

Pista GEGANT «LA 2»
Pista ESLÀLOM «ESTADI»

08:45 Remuntadors oberts
09:15 Reconeixement
10:00 Sortida 1r/a corredor/a

DILLUNS 20: GEGANT Homes | Dames
DIMARTS 21 : ESLÀLOM Homes | Dames
 
El l l iurament de premis es durà a terme el mateix dia de la
competició i tots els assistents hauran de fer ús de la
mascareta. A confirmar a la reunió de Caps d’Equip

La reunió serà per via telemàtica. 
L'enllaç d'accés s'enviarà per correu electrònic

DIUMENGE 19:
Reunió Caps Equip 18:00h
DILLUNS 20:
Reunió Caps Equip 18:00h

ENTREGA DE DORSALS i FORFETS
Es donarà 1 bossa amb els dorsals i forfets de cada equip
abans de l ' inici de la competició a partir de les 08:00h del
matí a la caseta de fusta que hi ha al peu del telecadira de
la Roca.

REUNIÓ CAPS EQUIP HORARI

mailto:reserves@skipallars.cat


La reunió de Caps d'Equip serà per via telemàtica. L'enllaç d'accés s'enviarà per correu electrònic.

Sense sorteig públic.

El l l iurament de premis es durà a terme el darrer dia de competició, i tots els assistents hauran de fer
ús de la mascareta. Davant del pòdium i a una distància de seguretat, només podran estar els/les
guardonats/des i un representant per cada club participant. El públic assistent haurà de respectar la
distància de seguretat que estableixi l ’organització.

Cada dia, tots/es els/les esportistes i entrenadors/es han de mesurar la febre a l 'hotel. Amb més de
37,5 graus de temperatura, la persona ha de romandre a l 'hotel.

Totes les persones permeses a l 'Àrea de sortida / arribada han d'usar la mascareta.

El/la corredor/a només es podrà treure la mascareta quan el corredor que el precedeixi hagi pres la
sortida.

En el moment de la sortida només hi podrà estar l ’estàrter en un costat i el/ la corredor/a al porti l ló,
mantenint en tot moment una distància de seguretat. L’entrenador/a no podrà estar al porti l ló al costat
del/a corredor/a, quedant-se  a 2 metres per darrera d’aquest.

Una vegada els/les corredors/es hagin finalitzat la seva cursa i hagin arribat a la zona de recuperació,
hauran de tornar a posar-se la mascareta.

Mantenir el distanciament social en cada etapa de l 'esdeveniment: a la zona de meta; en direcció al
telecadira; durant la inspecció, etc.

PROTOCOL COVID

Els/les responsables de cada equip han de completar el Certificat Responsable Equip (Descarregar el
Certif icat Responsable) i enviar-ho a través d'aquest enllaç 

Els/les esportistes han de formalitzar el Certificat Responsable Individual (Descarregar el Certif icat
Responsable) i enviar-ho a través d'aquest enllaç

Sense aquests documents degudament emplenats i signats NO ES PERMETRÀ LA PARTICIPACIÓ.

Es crearà un grup de Whatsapp amb els tècnics i responsables d'equip per estar connectats en tot
moment. S'han d'inscriure a través de l'extranet FCEH. ! Reviseu que consti el número de telèfon a
la fitxa del tècnic. Fins les 24:00h del DIMECRES 15 de desembre.

Protocol per a la minoració del risc de contagi del Covid-19 en el desenvolupament de la pràctica
esportiva i de competició

 
Protocolo CSD de actuación para la vuelta a las competiciones oficiales de ámbito estatal y de

caràcter no profesional

IMFORMACIÓ IMPORTANT COVID-19

http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2020/12/Declaraci%C3%B3-Responsable-Equip-Club.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScemcUeMwWEWetMy3OHkG93-0F-GdP-Nh4UyRyesVsUgj8JpA/viewform?usp=pp_url
https://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2021/01/Document-declaraci%C3%B3-responsable.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScemcUeMwWEWetMy3OHkG93-0F-GdP-Nh4UyRyesVsUgj8JpA/viewform?usp=pp_url
http://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2020/12/Protocol-per-a-la-minoraci%C3%B3-del-risc-del-contagi-del-COVID-19-1.pdf

