BENVINGUTS A VALLNORD - ARINSAL – ANDORRA
COPA PIRINEUS / PYRENEAN TOUR FREESTYLE
NACIONALS D’ANDORRA / OPEN
FREESTYLE & SNOWBOARD

Trofeu Freestyle La Massana
FREESKI/SNOWBOARD
SLOP STYLE/BIG AIR

Totes les categories U9-U11 U13-U15 U17-U19 –Absolut
3-4 MARÇ 2018. VALLNORD. ARINSAL . ANDORRA

Apreciades associacions nacionals,

Des de la Federació Andorrana d’Esquí, estem orgullosos de convidar-vos a la
COPA PIRINEUS, que es celebrarà els propers 2,3,4 de març de 2018 al sector
d’Arinsal de Vallnord (Andorra).
Us informem que totes les curses celebrades a Andorra queden subjectes al
reglament Internacional d’esquí (RIS) i a les precisions FIS per cada temporada,
excepte en algunes modificacions especials, que es detallen a continuació:
- Tots els esquí Clubs afiliats a la FAE es comprometen a participar
activament en totes les curses i entrenaments que apareixen en el
calendari nacional de la FAE. Per participació activa s’entén: competir
amb la selecció dels seus millors corredors així com amb la màxima
representació possible de cada club, en totes les curses i entrenaments
oficials, amb l’objectiu de fomentar l’excel·lència esportiva/competitiva
entre les diferents categories i gèneres que conformen les diferents
manifestacions de l’esquí alpí.
1.- Reunió prèvia a la prova:
S’organitzarà una reunió abans dels entrenaments per informar 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. La reunió es
convocarà en la oficina de l’esquí club Pal Arinsal. 2 de març.
Adreça: Camí de l’església nº 2: Antiga Casa Comuna LA MASSANA a les 19.00h

2.- Inscripcions i Comitè Organitzador

 Inscripció: 25 €
 Llicencia de dia: 14 € dos dies.
. PELS CORREDORS NO RESIDENTS
Els corredors no residents s’han de tramitar una assegurança que els cobreixi
en el cas d’un accident a Andorra i han de portar una copia de l’assegurança
al club.
La llicència se l’han de tramitar a la Federació de la Comunitat a on visquin,
tant sigui llicència de dia com anyal.
PELS CORREDORS RESIDENTS AL PAIS
Pels que no pertanyin a cap club han de tramitar la llicència tant de dia com
anyal.
Al fer la inscripció han de donar el seu numero de CASS.


Preu forfet: 25 € dos dies

Organització / Organisation / Organization
ESQUI CLUB ARINSAL PAL
Camí de l’església nº 2
Antiga Casa Comuna
LA MASSANA
PRINCIPAT D’ANDORRA
TELF: (376) 836888
FAX: (376) 836888
E-mail: ecap@andorra.ad
Web: www.esquiclubarinsalpal.com

Les inscripcions de cada equip o corredor s’haurà d’enviar al comitè
organitzador abans del 28/02/2018.
3. Allotjaments:

L’organització de la cursa ha arribat a un acord amb els següents allotjaments i
us proposen un preu especial per la cursa:
HOTEL COMAPEDROSA 3* (Arinsal)
http://www.hotelcomapedrosandorra.com/
APARTHOTEL SANT ANDREU 3* (Arinsal)
https://www.aparthotel-santandreu.com
APARTAMENTSANT MORITZ (ARINSAL)
http://www.santmoritz.com/

+ 376 737950
+ 376 836 163
+ 376 737 878

Trofeu freestyle La Massana

SLOP STYLE/BIG AIR

Totes les categories U9-U11 U13-U15 U17-U19 –Absolut

ARINSAL
3/4MARÇ 2018

INFORMACIO
Contactes
Pau Espada
Josep Valls
Carmen

Inscripcions

Telèfons
+376 692175
+376 353626
+376836888

Correu electrònic
sw12tail@hotmail.com
j_valls6@hotmail.com
ecap@andorra.ad

Inscripcions abans del 28/02/2017 a les 19.30h
PROVA

SLOPE
STLYE SB
SLOPE
STLYE FS

DIA

DATA

Divendres

2.03.17

Dissabte

3.03.17

Dissabte

3.03.17

HORA

HORARI

19h00

Reunió caps equips

8H30
9H00

Inscripcions pendents (atenció al client Arinsal)
Briefing peu del Snowpark

09H15
09H1511H00
11H15
12H30
14H00

Course inspection
Entrenaments totes les categories
1frst Round
2nd Round
Repartiment de premis.

BIG AIR
SB

Diumenge

BIG AIR
FS

Col·laboren;

4.03.17

09H00

Briefing peu del Snowpark

09H05
09H15
–11h00
11H15
12H10
14H00

Course inspection
Entrenaments totes les disciplines
1frst Round
2nd Round
Repartiment de premis

