
 

 

PROTOCOL D’HOLOMOGACIÓ DE PISTES ALPINES PER TOTES LES 
COMPETICIONS FAE I FIS 13-14 

 
 
Totes les competicions publicades al calendari oficial de la Federació 
Andorrana d’Esquí, s’han de realitzar imperativament sobre pistes 
homologades per la FAE o FIS, i en el cas d’aquestes últimes publicades al 
calendari de la FIS. 
 
La homologació de les pistes Nacionals i Internacionals és competència 
de la Federació Andorrana d’Esquí a través del responsable de la 
Comissió de Pistes, el Sr. Marc Mitjana Camañes. 
 
El primer pas a realitzar per a homologar una pista, independentment del 
tipus Nacional o Internacional, serà ficar-se en contacte amb el 
responsable  de la Comissió de Pistes, el qual nomenarà un inspector per 
al reconeixement de la pista “in situ”. 
 
Els inspectors que actualment estan designats a tal efecte són els 
següents:  
 
 Per a pistes FIS: 

� Lluis Viu 
 

 Per a pistes Nacionals: 
� Patrick Toussaint 
� Nadal Antor 
� Jordi Pujol 

 
Passos a seguir: 
 

1. El club o els responsables de les estacions demandants prepararà 
un dossier en tres exemplars i un fitxer en format pdf i fotografies en 
format jpg destinats a la FAE, al Club i a l’inspector, els quals 
entregarà a l’inspector proposat. 
 

2. Els documents adjunts al dossier han de ser els mateixos que els 
demanats per la FIS al punt 650.4.1 del RIS. 
 

3. El responsable de la Comissió de Pistes coordinarà la inspecció, on 
hi hauran de ser presents; l’inspector, 1 representant del Club 
demandant i 1 representant de l’estació on s’efectuï 
l’homologació. 
 

4. El club, ha de pagar l’import tal com indica el RIS per les pistes FIS, i 
segons el quadre de preus annex aquest document per les pistes 
Nacionals, aquest import servirà per cobrir les despeses del tràmit. 
 



 

 

Desprès del reconeixement de la pista a homologar, l’inspector  omplirà 
el raport d’inspecció, el qual es pot trobar a la pàgina web de la FAE 
(www.fae.ad), o FIS (www.fis-ski.com). 
 
Una vegada l’inspector hagi realitzats els tràmits sigui amb la Comissió 
Tècnica de la FIS i/o FAE, s’expedirà un certificat d’homologació FIS-FAE si 
la pista compleix amb els requisits demanats.  
 
Dit certificat, porta un número d’homologació, que serà el que identifiqui 
la pista, i aquest codi s’haurà d’introduir als raports que el Delegat Tècnic 
de la FAE o FIS, segons la cursa, realitzi durant el transcurs d’una cursa. 
 
La validesa dels certificats d’homologació per a les pistes Nacionals 
tindran la mateixa durada que la que s’estipula en l’article 650.6.6 del RIS. 
 
La Taula de  pistes homologades per la FIS, es pot trobar tant a la pàgina 
web de la FIS com la de la FAE. Les pistes homologades per la FAE, es 
poden trobar publicades a la web de la FAE.  


