
Arinsal Pal - Vallnord
OPEN + NC Andorra

FREESKI & SNOWBOARD – SLOPESTYLE
Totes les categories U7 a U19-Absolut

20 de Febrer 2022 Arinsal - Vallnord

• Apreciats esportistes,

Des de l’Andorra Freestyle Club AFC, estem orgullosos de convidar-vos a la FIS Arinsal i NC d’
Andorra. Aquest esdeveniment,  serà un format FIS, però també acollira la prova dels Nacionals
d’Andorra SS.  L’event està organitzat per l’Andorra Freestyle Club i es dura a terme al Snowpark
d’Arinsal, ASP-Snowparks.

Es celebrarà el proper Diumenge, 20 de Febrer del 2022 l’estació d’Arinsal - Vallnord (Andorra).
Totes les curses celebrades a Andorra queden subjectes al reglament Internacional d’esquí
(RIS) i de la FIS per cada temporada, excepte en algunes modificacions especials i que es
detallen a continuació.

Aquesta competició també és puntuable per als Nacionals d’Andorra.

• Reunió prèvia a la prova, divendres 18 de Febrer a les 20:00 Via Zoom.

S’organitzarà una reunió per parlar del funcionament i les especificats  de la cursa en funció del nombre d’inscrits,
meteorologia, etc.. En la reunió hi han d’assistir obligatòriament els Caps d’equip, el director de la prova i el delegat
tècnic de la FAE.

• Inscripcions i Comitè Organitzador

- Inscripció: 20€

- Llicència de dia: 5€

- Preu forfet: 25 € dia corredors / entrenador gratuït

- Recollida forfaits:: Edifici comallemple - Atenció al client (Arinsal estació)

- Email forfets : andorra.afc@gmail.com,

- Categoria FIS: U15 Fins absolut (2006)

- Categories FAE: U7, U9, U11, U13

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ 17/02/22 ABANS DE LES 10H00.
*no es farà cap tipus d’excepció fora dels terminis d’incripció establerts.

mailto:andorra.afc@gmail.com


Informació Inscripcions: cal enviar mail a andorra.afc@gmail.com amb les següents dades per a
cada participant

- Nom i cognom:

- Num. de  Llicència:

- Disciplina: SKI/SNOWBOARD

- Club/Federació:

- Data de naixement:

- Categoría:

- Nom i cognoms Entrenador:

El pagament de la inscripció a la competició (20€/rider) s’ha de fer pertransferència SEPA o ingrés al
compte de l’Andorra Freestyle Club AFC.

ANDORRA FREESTYLE CLUB AFC
IBAN : AD07 0008 0001 2312 0120 1993

SWIFT / BIC : BSANADAD

*el pagament i recollida del forfait , s’ha de fer el mateix dia, a atenció al client (ed. Comallemple, Arinsal
Estació)

Horaris:

PROVA DIA DATA HORARI

FIS Arinsal + NC Andorra
SS

Divendres 18/02/22 20:00 Via Zoom

FIS Arinsal + NC Andorra
SS

Diumenge 20/02/2022 08:00 to 08:30 Recollida dorsals + forfait
08:55 - Remuntador obert per als riders.
09:05 - Inspecció.
09:20 - Inici entrenaments.
10:20 - Final entrenaments.
10:30 - Inici competició.
15min. Desprès d’acabar la competició , repartiment premis al
bar Igloo (situat al costat del snowparck).

CONTACTE TELÈFON MAIL @andorrafreestyleclub

Kílian Vidal +376 622002 andorra.afc@gmail.com Andorra Freestyle Club AFC - Instagram

• Opcions Allotjament :

- Hotel Panorama (Andorra la Vella) - Hotel Panorama en Escaldes. Web Oficial
- Apartaments Giberga (La Massana) - Apartamentos Giberga: Vacaciones en Andorra

mailto:andorra.afc@gmail.com
https://www.instagram.com/andorrafreestyleclub/
https://www.andorrapanorama.com/
https://www.giberga.com/



