Campionats nacionals d’Andorra
Freeski-Snowboard BA
GrandValira-El Tarter
21 de març

Des de la Federació Andorrana i l’Andorra Freestyle Club esteu convidats
als campionats nacionals de Big Air en Freeski i Snowboard en totes les
categories U7-U9;U11-U13; U15-U17; U19 Absolut Masculí i Femení.
Nacionals oberts a Andorrans, no Residents amb llicencia o socis club
(amb llicencia de dia)

1. Reunió Cursa via Zoom i entregar dorsals al matí
Caps d’equip + corredors individuals
2. Informació diversa:
La competició tindrà lloc en una de les lomes del snowpark del tarter amb 3
mides de salt aproximadament de12m-8m-3m a confirmar a la reunió.
La reunió prèvia amb jutges ho confirmarà però l’objectiu és fer la competició amb 3
rondes (sense final), comptant les 2 millors. Cal demostrar polivalència i mostrar ser
capaços de rotar de cara i switch i/o esquerra dreta.
Jutges: formats per 2 jutges d’esquí i 2 de snowboard.

Horaris:
à
à
à
à
à
à

Dissabte el Snowpark obert al públic (si les condicions ho permeten possibilitat
d’entrenar al mòdul.
Diumenge:
9h30-10h45 entrenaments
11h Inici de la competició
13h: finalització de la competició
13h30 Entrega de premis

Obligatorià Tortuga (protecció)

Inscripció:
à
à
à
à

Inscripció de la cursa: Preu 15€ (Efectiu)
Llicència de dia: 5€ (efectiu) per Andorrans o residents sense llicencia federativa.
Preu forfait rider i entrenador: 25€/dia
Data límit d´inscripció: divendres 19 de març.

Informació per inscripcions:
à
à
à
à
à

Nom Cognoms:
sexe:
Ski/Snow:
Club/federació:
Any de naixement i categoria:

Recordar PROTOCOL Covid:
à
à
à
à

L’ús de la mascareta dins de la pista de competició/entrenament es obligatòria.
La higiene de mans es imprescindible en el moment de treure’s els guants.
Es recomana portar una ampolla de gel hidroalcohòlic o dosis d’un sol us a l’anorac o motxilla.
Es delimitaran un espais a la bossa de sortida respectant les distancies de seguretat entre ells.

à
à

En cadascun d’aquest espais el numero màxim de corredors i tècnics serà de 10 persones.
El reconeixement de la cursa es realitzarà per clubs, sempre amb mascareta i guardant la
distancia mínima de seguretat entre clubs.
Un cop el corredor accedeixi a la caseta de sortida es podrà treure la mascareta per
realitzar la competició o baixada d’entrenament.
Dins de la caseta de sortida nomes podran haver-hi dues persones. El corredor/ra i l’starter
que sempre durà la mascareta posada.

à
à
à

Si el corredor cau o abandona el recorregut s’haurà de posar immediatament la mascareta.

Els participants estrangers caldrà que presentin PCR o TMA o Antígens negatiu
de màxim 72h abans inici cursa.
(Qualsevol dubte o informació ho haureu de parlar amb el responsable Covid que haurem
escollit el dia abans de la cursa)
CONTACTE: andorra.afc@gmail.com
Telèfon: 653963

