
 
 
 

                         
 
   
 
 
 

Col·labora: 

                           
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

CURS 2018 – 2019 
FINAL NACIONAL DE ESQUÍ ALPÍ 

(ESQUÍ ALPÍ, DES DE BENJAMÍ A JUVENIL , MASCULÍ I FEMENÍ) 

CONSELL ESPORTIU 

ORGANITZADOR 

CONSELL ESPORTIU DEL PALLARS SOBIRÀ 

CAMÍ DE LA CABANERA S/N 25560 SORT 

685359765 

cepallarssobira@gmail.com 

http://cepallarssobira.cat/ 

DATA 24 de Febrer de 2019 

LLOC DE LA FINAL ESPOT ESQUÍ 

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ 

 

INSCRIPCIONS 

 

1. Full inscripció (annex 1) 

Data màxima inscripció: 20 de Febrer de 2019 

2. Procediment de la inscripció Cal enviar el full 

d’inscripció en suport informàtic al correu electrònic 

a:(correu electrònic del vostre consell) 

3. Per confirmar les inscripcions cal fer el pagament 

corresponent de 5€ per esportista al seu Consell Esportiu,  

(numero de compte del vostre consell esportiu) 

 

DOCUMENTACIÓ 

 

Per participar caldrà portar degudament tramitat el carnet 

d’esportista i d’entrenador-delegat dels JEEC, segellat pel 

Consell Esportiu corresponent, i presentar-lo a requeriment 

de qualsevol membre de l’organització. 

ASPECTES TÈCNICS 

NORMATIVA / 

CONVOCATÒRIA 
Convocatòria de la FN... (annex 2) 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

Hora arribada esportistes entrega dorsals i forfets: 09:00 

Reconeixement de pista: 10:00 

Obridors: 10:30 

Hora inici competició: 10:45 

Lliurament de premis: migdia per avís de megafonia 

CLASSIFICACIÓ I SISTEMA DE 

PUNTUACIÓ 
Classificació individual i per equips i Targeta verda 

ALTRES 

ASSEGURANÇA MÈDICA 

Davant de qualsevol accident que requereixi atenció 

mèdica, cal informar al Responsable de la Final i/o seguir el 

protocol marcat per la pròpia assegurança mèdica. 

ALTRES 

Dinar corredors, entrenadors i delegats: 7,95 € (menú dia 

restaurant cota 2000 amb llistat de noms) 

• Forfets corredors: 10 € 

• Forfets entrenadors: 1 gratuït per cada 10 corredors. La 

resta 15 €/dia 

• Forfets delegats altres consells esportius: gratuït 

• Forfets acompanyants: sota reserva prèvia amb llistat de 

noms 15 €/dia (llistat abans del15 de febrer ) 

MÉS INFORMACIÓ 

Trobareu tota la informació, resultats i classificacions a: 

http://cepallarssobira.cat/ 

*poden participar, encara que no és puntuable coma FN, les 

categories de Prebenjamí i Sènior 
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