
 

 

Reglament per les curses d’esquí Alpí d’Andorra temporada 13/14. 

Totes les curses d’esquí alpí celebrades a Andorra queden subjectes al 
Reglament internacional d’esquí (RIS) i a les precisions que fixa la FIS per 
cada temporada, excepte en algunes modificacions especials que es 
detallen a continuació; 
 
U10; S’estableix un màxim de 3 curses per temporada; mínim 1 GS i 1 KR, i 
la tercera a escollir entre un GS i/ KR. Les tres curses són per equips. Es 
sortejaran els nens/es tots barrejats, es sumaran el temps dels 10 primers 
classificats per equips. Els equips amb menys corredors rebran una 
penalització: se’ls hi sumarà el temps de l’últim classificat de la general 
multiplicat per 1,5. La classificació es farà per equips i es premiaran els tres 
primers equips. Durant la cursa es podrà utilitzar la pantalla de temps 
però, en cap cas es permet l’ús d’una pissarra amb els temps dels 
corredors fixats. L’ús de la protecció dorsal (Tortuga) és obligatori per a 
tots els corredors i totes les curses. Es donarà medalla a la resta de 
participants. Repartiment premis segons RIS i precisions. L’organitzador 
facilitarà a la FAE la classificació general individual, que en cap cas 
constarà ni es publicarà com a resultat oficial. Queda totalment prohibit 
l’ús del mono de competició.  

L’Organització d’aquestes curses es farà de forma rotatòria entre tots els 
esquí Clubs d’Andorra que ho sol·licitin. Per la temporada 13-14 els 
organitzadors son; PCGR/ECAP/SEC (en cap cas es podrà utilitzar una 
mateixa pista dues vegades) Adjunt annex;  
 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

PCGR/ECAP/SEC ECAP/SEC/ECOA SEC/ECOA/ECA ECOA/ECA/PCGR 
 

ECA/PCGR/ECAP 
 

   
En totes les curses d’aquesta categoria U10 l’ús de la porta exterior és 
obligatòria. 
 
U12; S’estableix un màxim de 5 curses per temporada. Les 5 curses hauran 
de tenir com a mínim 1 GS i 1 SG, i la resta a escollir entre un GS/KR/SG. 
Les proves de GS es realitzaran a dues manegues i sempre s’agafarà el 
millor temps de manega per a la classificació final. L’Ordre de sortida de 
la primera mànega es farà per sorteig i conjuntament dames i homes. 
L’Ordre de sortida segona manega serà l’invers de la primera. Es 
premiaran els 5 primers classificats homes i dones. Queda totalment 
prohibit l’ús del mono de competició. L’ús de la protecció dorsal (Tortuga) 
és obligatòria per a tots els corredors en totes les curses. Els U12 tindran 
punts FAE però en cap cas aquests punts es publicaran en cap llista de 
resultats. Es permet la participació de corredors Francesos i Espanyols a un 
màxim de 8 (4 dames – 4 homes).  En les proves de SG només es podran 
utilitzar els esquis de GS i model Junior segons fabricants, i/o amb un 
màxim de 178cm.  En totes les curses d’aquesta categoria U12 l’ús de la 

porta exterior és obligatòria.  



 

 

Reglament específic Memorial Josep Farré; Cursa per Equips. 
  
La cursa no serà vàlida per als punts FAE. El format de la cursa es 
realitzarà en la disciplina de Paral·lel mitjançant sèries eliminatòries. La 
porta que s’utilitzarà és la d’Eslàlom Gegant (sense exteriors). El desnivell 
de la prova es situa entre els 80m i 100m.  
S’acceptaran 16 equips composats cadascun per 5 esquiadors/es. Dues 
noies i tres nois per equip. En el cas de no arribar als 16 equips es realitzarà 
un sorteig entre els equips participants per decidir l’equip que passarà de 
ronda directament i per sorteig.  
 
S’enviaran els 16 equips amb 8 series. Les series seran les següents; 
 

o Sèrie 1;   1-16  
o Sèrie 2;   8-9 
o Sèrie 3;   5-12 
o Sèrie 4;   4-13 
o Sèrie 5;   3-14 
o Sèrie 6;   6-11 
o Sèrie 7;   7-10 
o Sèrie 8;   2-15  

 
L’aparellament dels equips es podrà realitzar per sorteig o mitjançant un 
GS classificatori.  
Les noies disposaran dels dorsals 1 i 3, i els nois del dorsal 2, 4 i 5. Cada 
Sèrie enfrontarà una sola vegada els oponents segons el següent; 
 

Sèrie 1:  
o Color Vermell Eq 1 dona 1 vs Color Blau Eq 16 dona 1  
o Color Blau Eq 1 home 2 vs Color Vermell Eq 16 home 2 
o Color Blau Eq 1 dona 3 vs Color Vermell Eq 16 dona 3 
o Color Vermell Eq 1 home 4 vs Color Blau Eq 16 home 4 
o Color Blau Eq 1 home 5 vs Color Vermell Eq 16 home 5 

 
L’ordre dels corredors no es pot canviar. El guanyador de cada manega 
eliminatòria sumarà un punt. L’equip que més punts obtingui (5) passarà 
la ronda. En el cas que en una eliminatòria caiguin els dos corredors; 
s’atorgarà el punt al corredor que hagi realitzat mes distància. Està 
totalment prohibit remuntar cap porta.  
 
Els dies previs a l’esdeveniment es realitzarà la reunió de caps d’equip per 
tal de confeccionar les series i l’ explicatiu sobre el funcionament de la 
prova en general. El Jurat de la prova també aclarirà qualsevol dubte 
sobre el reglament si s’escau.     
 
  
 
 



 

 

U14 i U16; Els punts FAE per les categories U14 - U16 segueixen el mateix 
sistema de punts que l’utilitza’t per la FFS. Les curses U14-U16 en les 
disciplines tècniques (SL i GS) es realitzaran totes a dues mànegues. Els 
corredors que es desqualifiquin i/o abandonin a la primera mànega, 
podran prendre la sortida de la segona mànega desprès dels corredors 
classificats i en l’ordre invers dels seus dorsals, aquests però, no constaran 
com a classificats, els seus temps però, es publicaran en l’apartat 
d’abandons i/o desqualificats més el temps realitzat en la mànega 
finalitzada. Les quotes per participació estrangera en totes les 
competicions nacionals són d’un màxim de 4 atletes U16 (2 homes – 2 
dames), 6 per U14 (3 homes -3 dames) per Espanya i França, les altres 
federacions estrangeres n’hauran de fer una demanda explicita a la FAE i 
sempre i quan el nombre de participants no superi els 140. L’ús de la 
protecció dorsal (Tortuga) és obligatori per a tots els corredors d’aquesta 
categoria.  
 
La disciplina de supercombinada és vàlida per totes les categories U14 - 
U16. Els resultats obtinguts en la supercombinada comptaran com a punts 
FAE    
 

• Els U14 poden utilitzar esquis de SG fins un màxim de 196cm 
(fortament recomanat) i/o esquis de GS en totes les proves de 
Supergegant i fins la mida permesa. Els U16 han d’utilitzar esquis de 
SG talla mínima 175 cm i amb radi 27m.  

 
En totes les curses de U10, U12, U14, U16; La Comissió Tècnica de la FAE, i 
per raons econòmiques, ambientals i de salut, prohibeix la col·locació 
d’additius en totes les proves de nivell nacional a pistes (a excepció de 
les proves de velocitat; DH/SG).   
 
Copa Promoció U14-U16; Amb l’objectiu d’incentivar els esquiadors dels 

Clubs que no segueixen un programa Tecnificació, es crea la Copa 
Promoció.  
La Copa Promoció és un trofeu destinat als esquiadors/es de les 
categories U14 i U16, que no formen part de la Tecnificació i que són 
posseïdors d’una llicencia FAE de corredor en vigor. No s’acceptarà cap 
canvi d’estatus (tecnificat – No tecnificat) durant el transcurs de la 
temporada, de manera que la primera inscripció és la que preval. 
Queden exclosos d’aquesta competició els corredors amb doble 
llicència.  
La Copa Promoció és un circuit de curses per punts corresponents a les 
categories U14-U16 homes i dones. El sistema de punts que s’utilitza és el 
mateix que el de la Copa del Món d’esquí alpí FIS. Totes les curses de la 
categoria U14-U16 inscrites en el calendari FAE en vigor són puntuables 
per la Copa Promoció. Cada cursa de la Copa Promoció disposarà d’un 
repartiment de premis al final de la prova on es premiaran els 3 primers 
classificats per categoria i gènere no-tecnificats. El Club organitzador 
haurà de facilitar una classificació “scratch” i una Copa Promoció.  



 

 

La classificació final es determinarà un cop s’hagi efectuat la suma dels 
punts que cada corredor/a haurà obtingut en cada participació. El 
corredor/a que sumarà més punts serà el 1er i per ordre de més a menys 
fins a l’últim classificat. Es premiaran els 3 primers classificats per categoria 
i gènere.  

 
Es recomana que les pistes de cursa per la categoria U14-U16 siguin les 
adequades al nivell general dels competidors.    
 

 
 
 
U18, U21, Sèniors; En totes les curses de U18-U21 i Sèniors celebrades a 
Andorra només s’entregarà trofeu als 3 primers classificats de la general i 
al primer U18-U21, tant masculí com femení. En el cas que el primer de la 
general també sigui el primer U18-U21 el Jurat decidirà si es premia al 
vencedor de la categoria inferior (cadet - U18). Els corredors que una 
vegada sortejats no agafin la sortida de la cursa (DNS), llevat per causa 
justificada, sotmetran al Club quin representin a una sanció de 100€/per 
absent.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Copa Promoció U18-U21; Amb l’objectiu d’incentivar els esquiadors dels 
Clubs que no segueixen un programa FAE , es crea la Copa Promoció.  
La Copa Promoció és un trofeu destinat als esquiadors/es de les 
categories U18 i U21, que no formen part dels equips Nacionals de la FAE i 
que són posseïdors d’una llicencia FAE de corredor en vigor. 
No s’acceptarà cap canvi d’estatus (Equip Nacional – No Equip 
Nacional) durant el transcurs de la temporada, de manera que la primera 
inscripció és la que preval. Queden exclosos d’aquesta competició els 
corredors amb doble llicència.  
La Copa Promoció és un circuit de curses per punts corresponents a les 
categories U18-U21 homes i dones. El sistema de punts que s’utilitza és el 
mateix que el de la Copa del Món d’esquí alpí FIS. Totes les curses de la 
categoria U18-U21 inscrites en el calendari FAE en vigor són puntuables 
per la Copa Promoció. El Club organitzador haurà de facilitar una 
classificació “scratch” i una Copa Promoció. La classificació final es 
determinarà un cop s’hagi efectuat la suma dels punts que cada 
corredor/a haurà obtingut en cada participació. El corredor/a que 
sumarà més punts serà el 1er i per ordre de més a menys fins a l’últim 
classificat. Es premiaran els 3 primers classificats per categoria i gènere. A 
diferència de la categoria U14-U16, els U18-U21 només disposaran d’un 
únic repartiment de premis que correspondrà a la classificació final de la 
Copa Promoció d’aquesta categoria.    
 
Veterans; Poden participar els esquiadors femenins i masculins que el 1 de 
gener de cada any hagin complert 30 anys d’edat. Podran prendre part 
tots els socis llicenciats dels Clubs del Principat d’Andorra. El circuit de 
veterans està obert a participants estrangers llicenciats amb la seva 
federació nacional. Els corredors estrangers pagaran la inscripció que es 
fixi previ acord amb les federacions estrangeres. S’establiran diferents 
categories per grups de 5 anys d’acord amb els següents anys de 
naixement, i per homes/dones per separat: del 1983 al 1979, del 1978 al 
1974... 
L’ordre de sortida s’efectuarà dels més grans als més joves començant 
sempre per les dames i tot seguit amb els homes. Durant l’entrega de 
premis es recomana que l’organització ofereixi de forma gratuïta un 
aperitiu per a tots els participants.  
 
Reglament específic Copa Coprínceps; només puntuaran les categories 
U12-U14-U16. Aquest campionat només consta d’una cursa per categoria 
i que correspon als Nacionals de GS d’U12-U14-U16. Aquest campionat 
s’organitza de forma correlativa entre tots els esquí clubs d’Andorra de 
forma des del més àntic al més actual, la FAE avisa el club organitzador 
per a cada temporada. El repartiment de premis es farà tot just després 
de la cursa i no a final de temporada. Al lliurament de premis hi hauran 
d’assistir tots els guanyadors.  
 

 
 



 

 

Reglament específic NC d’Andorra; S’afegeix per la temporada 12-13 el 
Campionat Nacional d’Andorra per la categoria U12. Per aquesta cursa 
s’utilitzarà el format normal previst en el reglament per les curses d’U12. En 
les categories U14-U16 es limita la participació de la segona mànega als 
10 millors resultats en dames, i 20 millors resultats en homes ambdós 
corresponents a les categories U14-U16. Els corredors que no es classifiquin 
per la segona manega no optaran als punts FAE. S’estableix una quota 
limitada de participants estrangers per categoria segons estipula el 
reglament U14-U16, i segons les normes FIS. A cada cursa s’intentarà 
utilitzar els desnivells màxims que permet RIS i/o el quadre de desnivells 
per les curses d’Andorra. Els NC d’Andorra s’organitzaran de forma 
alternativa entre les dues estacions d’Andorra i els respectius clubs. 
temporada 13/14 Vallnord ...).  
L’entrega de premis “scratch” es realitzarà cada dia desprès de cada 
cursa amb la cerimònia floral (en el cas de participació estrangera). A la 
cerimònia floral s’obsequiarà amb un ram de flors als tres primers 
“scratch” per sexe U12-U14-U16, i als tres primers “scratch” i primer U18-U21 
dels NC absoluts (FIS) dames i homes. En el cas que el primer de la 
general també sigui el primer U18-U21, el Jurat decidirà si es premia al 
vencedor de la categoria inferior (U18). L’entrega de premis per la 
classificació nacional andorrana dames/homes es farà l’últim dia del 
campionat, conjuntament amb totes les categories participants U12-U14-
U16-U18-U21-Senior, i serà, una comissió designada per la FAE els 
encarregats d’organitzar l’acte final.  

 
Reglament específic Trofeu al Mèrit Esportiu; Només puntuaran per aquest 
trofeu les curses i les categories següents; Alpí; Campionat Nacional 
d’Andorra d’U12, Campionats Nacionals d’Andorra d’eslàlom, d’eslàlom 
gegant, de súper gegant i de súper combinada en les categories U14, 
U16. Campionats Nacionals d’Andorra d’eslàlom, d’eslàlom gegant, de 
súper gegant i de súper combinada en les categories U18, U21. Freestyle; 
En les categories U12, U14, U16, U18, U21 de la nota mitja obtinguda entre 
les curses  Coca-Cola Air Trick corresponents al Nacional de: BA – SS New 
School. Snowboard en les categories U12, U14, U16, U18, U21 de la nota 
mitja obtinguda entre les curses corresponents al Nacional de: SBX – BA - 
SBS Coca- Cola Air Trick. La cerimònia d’entrega d’aquest trofeu es 
realitzarà conjuntament amb l’acte d’entrega de premis dels 
Campionats Nacionals d’Andorra. Copa Promoció; Els 3 millors classificats 
de la general de la Copa Promoció per categoria i sexe amb una 
penalització del 80%.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOCOL PER A ANUL·LACIONS DE CURSES FAE 12-13 

 

1- Calendari FAE: Totes les curses presentades en el calendari Nacional 
(FAE) es consideraran curses FAE, exceptuant les curses Internacionals 
(FIS). 

2-Anul·lació d’una cursa FAE amb antelació: Les curses FAE es podran 
aplaçar i/o anul·lar amb una antelació mínima de 6h abans del sorteig 
de dorsals, sempre per motius justificats i prèvia comunicació a la FAE, o 
al Responsable del calendari que pròximament designarà la Comissió 
tècnica de la FAE. Així mateix el club organitzador haurà de comunicar-
ho al DT FAE assignat a la mateixa, via mail o via telefònica. 

3- Anul·lació d’una cursa de Campionats Nacionals FAE: Les curses 
seleccionades com a curses Campionats Nacionals en el calendari FAE 
es podran aplaçar i/o cancel·lar per part del club organitzador amb una 
antelació mínima de cinc dies abans del reconeixement de la 1ra prova, 
sempre per motius justificats i prèvia comunicació a la FAE, o al 
Responsable del calendari que pròximament designarà la Comissió 
tècnica de la FAE. Així mateix el club organitzador haurà de comunicar-
ho al DT FAE assignat a la mateixa, via mail o via telefònica. 

4- Anul·lació o aplaçament de curses a última hora: Les curses FAE que 
per motius climatològics extrems o altres motius de darrera hora que posin 
en perill la seguretat i igualtat esportiva dels corredors, podran ser 
anul·lades i/o aplaçades previ acord del jurat de la cursa en qüestió, el 
qual redactarà el corresponent full de decisions del jurat i ho comunicarà 
a la FAE o al Responsable del calendari que pròximament designarà la 
Comissió tècnica de la FAE, el més aviat possible. L’encarregat d’efectuar 
la comunicació a la FAE per aquest cas és el DT FAE. 

5- Anul·lacions de curses FIS: Les curses FIS que es realitzen al País es 
regiran pel Reglament internacional d’esquí. (RIS) 

6- Conclusions: Aquest protocol és una guia per a la bona comunicació 
entre els organitzadors, els delegats tècnics i la Federació Andorrana 
d’esquí.  

Així mateix, una bona organització i gestió del calendari de curses a 
Andorra pot facilitar l’organització del entrenadors i clubs amb els seus 
corredors. 

 

 

En tot cas el que sempre hem de fer prevaldre és el sentit comú i no posar 
mai en entre dit la seguretat dels corredors, organitzadors ni oficials FAE. 
 



 

 

Modalitat  U10-U12  U14-U16  U18-U21-SEN Veterans 

 U10 
 

120m – 150m 
 

13% - 15% 
 

Cursa per equips 

 
1 reco – 1 manega 

 

 U14 
 

 200m – 350m (2) 
 

13% - 18% 
 

1 reco-2mang 

 
Min 10m entre portes pivot 

Dames 
 

250m – 400m 
 

11% - 15% 
(canvis direcció) 

 

 
Min 10m entre portes pivot 

 
 
 
 

 
 

GS 
 

 Intervals 30” – 90” 

U12 

150m    -      200m 

13% - 15% 

 2 maneges: millor resultat 
manega  

U16  

200m - 350m (2) 

13% - 18% 

1 Reco – 2 mang 

Min 10m entre portes pivot 

Homes 

250m    -    450m 

11%   -   15% 

(nº canvis direc) 

Min 10m entre portes pivot 

 
 
 
 

 
180m –  300m 

 

 
 
 

1 reco 
2 maneges oficials 

 

Millor temps manega 

 
 

SG 
Intervals 40” – 90” 

 

 

U12 

150m – 200m 

8%  -   11% 

1 reco, 1 entr (sense crono), 
1 baxd (oficls) 

K1; 250m – 450m 

K2; 250m – 450m 

8%  - 12% 

Min 25m entre portes pivot 

(15 m art 1003.1.1) 

D; 350m – 600m 

H; 350m – 650m 

7% 

Min 25m entre portes pivot 

(15 m art 1003) 

 
 
 

A – B – C; 
 

300m – 400m 

 
DH 

Intervals 40” – 90” 

  D; 450m – 800m 

H; 450m – 1100m 

2mang 350m – 450m 

 

 
 
 
 
 
SL 

Pista lliure 
 

 

 

 

 

 

Pollets A  U12 (últim any) 

CANARO 

nº canvis direcció lliure 

Distancia entre portes pivot 
de 6m a 10m 

0,75m distancia fig 

Max 1 dbls, 1 trip (3), 1 direc 

U14-U16 
 

100m – 160m (2) 
 

32% - 38% +/- 3 

(canvis direcció) 
 

U14 7m – 11m 

U16 7m - 11m 
 distancia piquets pivots  

 

U14 0,75fig-1m Max; 2 dobls, 
1 trip (4) 

 
U16 0,75 fig-1m Max; 3 dbls, 2 

trip(4), 

1a 3 directes 

Dames 120m  200m 
 

Homes 140m  220m 
 

30% - 35% +/-3 

(canvis direcció) 
 

6m – 13m distancia piquets 

pivot 
 

0,75fig-1m, Min; 3 dobls, 3 

tripls (4). 
 

1 a 3 directes 
 

 

 

 
 
 

120m – 180m 

 
 

13% - 15% 

 
 

1 reco 

2 maneges oficials 
 

Millor temps manega 
 

 

 
 
 

KR 
 

 U10 120m – 150m 

13%  -  15% 

1 reco, 1 entr (sense crono), 

1 baxd (oficls) 

U12 140m  -  180m 

 
 

SL/GS 140m 200m 

Min 30 girs 

Skis SL recomanats 

GS/SG 250m Max 

10%  -  12%         (canvis dirc) 

Skis GS recomanats 

 
1 reco, 1 entreno, 1baixada 

(oficial) 

  

 
 
PL 

U12 
 

CURSA EQUIPS 
80m – 100m 

 

 U14 
 

60m Max 

12 – 15 portes 
  

U16 
 

80m Max 
15 – 22 portes 

HOMES/DAMES 
 
 

80m – 100m 
 

20 -30 portes 

 

La Supercombinada (SC) utilitza les mides del SG i l’Eslàlom, segons quadre 


