Convocatòria XIX Campionat de Catalunya d’Esquí Alpí
Portainé, 9 i 10 de febrer de 2013

Benvolguts amics,

En el present document us informem de la convocatòria amb tota la informació referent al Ct. de Catalunya
d’Esquí Alpí. Tot el què es disposa és d’obligat compliment per part de l’organització, Federacions
catalanes, territorials, provincials, clubs i participants.

Dates de competició: 9 i 10 de febrer de 2013.
Lloc de competició:

Estació d’Esquí Portainé.

Allotjament:

Si: l’Hotel està situat a peu de pistes

No

1· REGLAMENT:
El reglament a aplicar serà el de IPC Alpine Skiing.
El cap d’equip o representant del club serà l’únic responsable de fer d’interlocutor entre el club i la organització.
Qualsevol protesta o denúncia esportiva serà tractada pel responsable de la competició en primera
instància, podent arribar a tractar-se pel Jutge Únic.
L’organització es reserva el dret a produir canvis en els horaris o en el format de competició en el cas
d’imprevistos.
L’organització no es responsabilitzarà de cap tràmit ni de cap despesa relativa als possibles acompanyants.
2· ORGANITZACIÓ:
L’organització va a càrrec de la Federació Catalana d’Esport d’Hivern, Federació Catalana d’Esports de
Persones amb Discapacitat Física, Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals i Federació Catalana
d’Esports per a cecs.
3· PARTICIPACIÓ:
Per poder participar en aquest Campionats de Catalunya s’ha de tenir llicència vigent en la modalitat d’Esquí
Alpí en la Federació corresponent de cada esportista.
Poden participar esportistes d’altres autonomies, en categoria Open, amb llicència vigent de la seva Federació
Autonómica o de la FEDDF, FEDPC, o FEDC.
4· HORARIS I MODALITAT
Slalom i Gegant
Dia 8 de Febrer:
21:00h - Arribada Hotel Reunió d’Entrenadors, Caps d’equip i sorteig de dorsals.
21:30h - Sopar
Dia 9 de Febrer:
8h - Esmorzar.
9:30-10h - Reconeixement primera mànega.

10:25h - Obridors.
10:30h - Primer esportista de la primera mànega.
11:45h - Primer esportista de la segona mànega.
20:30 – Reunio Caps d’Esquip i Sorteig de Dorsals
Dia 10 de Febrer:
8h - Esmorzar.
9:30-10h - Reconeixement primera mànega.
10:25h - Obridors.
10:30h - Primer esportista de la primera mànega.
11:45h - Primer esportista de la segona mànega.
13h - Lliurament de premis
14:30h - Dinar Hotel
15:30h – Viatge de Retorn
5· INSCRIPCIONS i LLICENCIES:
Les persones que es vulguin inscriure, han de tramitar la llicència esportiva de la temporada 2012/2013 en la
Federació corresponent de cada esportista.
LA DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ SERÀ EL 1 DE FEBRER DE 2013, AGRAINT A TOT AQUELL QUE HO
FACI ABANS D’AQUESTA DATA PEL BON FUNCIONAMENT DE L’ORGANITZACIÓ.
La inscripció oficial a la competició haurà de realitzar-se omplint el full d’inscripció (adjunt dins d’aquest
mateix document) i enviar-lo, junt amb el justificant de pagament, a l’adreça de correu:

paralimpic@fceh.cat
6· PREUS:

6.1 Preu d’allotjament i forfait:
Opció A
Entrada dia 8/02/13 per sopar i sortida dia 10/02/13 després de dinar 159€ en P.C. (inclou forfait)
Opció B
Entrada dia 06/02/13 per sopar i sortida dia 10/02/13 després de dinar 350€ en P.C, (inclou forfait)

Pagament:

No

Si

Dades per a realitzar el pagament de la inscripció:
· Dades bancàries: 2100 2890 47 0200054549 (La Caixa)
· Concepte: Inscripció Esquí + Nom i cognoms

6· TRANSPORT:
Transport:

No

Si

7· RESPONSABILITATS:
L’organització no es fa responsables dels possibles danys morals i/o materials que es puguin ocasionar als
participants en aquest esdeveniment.
FULL INSCRIPCIÓ

NOM DEL CLUB
DELEGAT
Nº.
Llicència

Nº Llicència
Nom i Cognoms

Telèfon
Esportista/Tèc./
Acomp.

Classe /
Punts

En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran
recollides i tractades de manera manual i/o automatitzada per Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat
Física, i incorporades al fitxer corresponent registrat a l’ AEPD per al manteniment de la relació establerta, la persona titular de
les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza la utilització d'imatges personals per a la seva difusió. Les dades
només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides sense el vostre consentiment per a finalitats
diferents.
Podeu exercir el vostre dret, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça carrer Francesc Tàrrega, 48 baixos, 08027
de Barcelona, o a la direcció de correu info@esportadaptat.cat acreditant la titularitat conforme a dret

