
Material segons reglament vigent Temporada 2021-2022
No hi ha fiança de dorsals però en cas de no devolució es farà un càrrec al club de 50,00 euros

XXIV TRÒFEU 
MEMORIAL MONTSE COROMINAS U16

8-9 gener 2022 • Baqueira Beret

10,00 € x dia x corredor

Accés únic pel telesquí Blanca Fernández Ochoa

FORMA DE PAGAMENT: 
Pagament per transferència bancària CAIXABANK  ES68
2100 0035 0102 0040 5180 a nom del Club d’Esquí Val
d’Aran (CEVA) o per targeta bancària enviant un @ a
secretaria@clubceva.es i s’enviarà l ’enllaç per efectuar el
pagament.

Per gaudir de preus especials en l ’allotjament i forfait, les 
reserves s’han de gestionar sempre a través de la 
CENTRAL RESERVES de les estacions. 

A L L O T J A M E N T

F O R F E T

Termini: Fins les 14:00h del dimarts 4 de gener a través
EXTRANET RFEDI
Preu: 23,00 € corredor/dia competició
Pagament: Amb targeta de crèdit a través EXTRANET
FCEH

I N S C R I P C I O N S

P R O G R A M A

Pista GEGANT «PISTA ESTADI 1»
Pista ESLÀLOM «PISTA ESTADI 1»

08:30 Remuntadors oberts
08:45 Reconeixement
09:30 Sortida 1r/a corredor/a

DISSABTE 8: GEGANT Homes |  Dames
DIUMENGE 9: ESLÀLOM Homes |  Dames

L’entrega de dorsals es farà el dissabte 8 al matí en el
telesquí Blanca Fernández Ochoa abans de l ’obertura de
remuntadors.

L’entrega de Premis del GS y SL  serà el diumenge 9,
una hora després de finalitzada la competició

La reunió serà per via telemàtica. 
Enllaç d'accés AQUÍ - DIJOUS 6 GENER - 19:00h

DIMECRES 5:
Revisió i confirmació de les Inscripcions per part dels
clubs. Publicació l l istat oficial inscrits

DISSABTE 8
Reunió Caps Equip 19:00h
Enllaç d'accés AQUÍ

DIVENDRES 7 Qui vulgui pot passar a recoll ir per la seu
social del CEVA (Avda. Garona, 33 de Vielha – Palai de
Geù) els dorsals i els forfaits de 17H a 20H. Fora d’aquest
horari, s’entregaran a partir de les 8.00H del dissabte 8 al
telesquí Blanca Fernández Ochoa de Beret. 

HORARIREUNIÓ CAPS D'EQUIP

mailto:secretaria@clubceva.es
https://us06web.zoom.us/j/85804612731?pwd=RVdnWVEvNGhqWS9OaEl4cnRXbU1hUT09
https://us06web.zoom.us/j/85804612731?pwd=RVdnWVEvNGhqWS9OaEl4cnRXbU1hUT09


La reunió de Caps d'Equip serà per via telemàtica. 

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.

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 dimarts 4 gener.

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

https://www.fceh.cat/wp-content/uploads/2020/12/Declaraci%C3%B3-Responsable-Equip-Club.pdf
https://www.fceh.cat/competicio/protocol-covid-19/
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

