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NOTA INFORMATIVA FORMACIÓ 4/2010 
 
 
 

CLÍNIC DELEGAT TÈCNIC I JUTGE DE SNOWBOARD I FREESKII 
 
 
 

El Comitè de Formació de la FCEH convoca el curs de: 
 
                         Organització de proves d’Snowboard tema introductori 

 
Delegats Tècnics d’Snowboard autonòmics  
ó 
Jutge de Freestyle per Snowboard autonòmic 
Jutge de Freeskiing autonòmic  

 
 
Dates:   Divendres 19 - Dissabte 20 - Diumenge 21 novembre   
 
Horari:    Divendres 19: 18h a 21h 
                                      Dissabte 20  :  10h a 14h i 16h a 19h 
                                      Diumenge 21:  10h a 14h 
Lloc:    Barcelona 
 
Durada total del curs:  15 hores 
 
Timing:                          El curs consta de una part comuna i una part especifica. 
                                       La part comuna que fa referència a l’organització de proves de  
                                       Snowboard es durar a terme el divendres dia 19. 
                                       La part especifica fa referència al curs de DT o de Jutge de  
                                       Freestyle de Snowboard i Freeskiing es durar a terme els  
                                       Dies 20 i 21 de novembre. 
 
Pràctiques:   Pràctiques DT: el alumnes hauran de escollir dos proves dins el               
                                      Circuit Català ( obligatori que sigui una de Freestyle i una altre 
                                      De Boardercross o Paral·lel)  
                                      
                                      Pràctiques de Jutge: els alumnes hauran d’escollir dos proves 
                                      Dins el circuit Català ( la selecció de les proves amb mes  
                                      Demanda, es fera segons nota obtinguda en el curs) 
 
Preu:    80 € (“La Caixa”  2100 2890 43 0200052662) 
 
Inscripcions:  A la FCEH abans del dia 17 de novembre presentant el currículum 

esportiu a info@fceh.cat . Les places son limitades a 15 i es 
valoraran els currículums presentats. 
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Per acreditar l’aprofitament del  curs es farà una prova pràctica sobre els coneixements 
adquirits. Per aquelles persones que superin amb èxit l’examen, la FCEH valorarà la 
possibilitat de presentar-los a l’examen de Delegats Tècnics Nacional RFEDI quan sigui 
convocat. 
 
És també una bona oportunitat per aquells que ja estiguin titulats i vulguin reciclar-se.  
 
 
 
Què significa ser Delegat Tècnic / Jutge? 
 
El Delegat Tècnic o Jutge és una persona que pertany a l’estructura de la FCEH dins l’àrea 
tècnica (com els entrenadors, cronometradors, etc.) 
 
El comitè de Delegats Tècnics i Jutges depèn directament de la Junta de la Federació, està 
composat pels diferents Comitès de cada disciplina (Alpí, Fons, Surf…..). 
 
Cada comitè s’organitza independentment segons la disciplina però amb una coordinació 
general. 
 
Quines son les relacions del DT / Jutge amb altres estaments? 
 
El Comitè de DT´s i Jutges Català depèn estructuralment de la FCEH però també depèn 
orgànicament del Comitè de Delegats Tècnics i Jutges de la RFEDI que així mateix depèn 
de la FIS. 
(Molts Delegats Catalans / Jutges son així mateix Delegats / Jutges de la Espanyola). 
 
Quines son les principals tasques d’un DT / Jutge? 
 
DT: Reglament i Seguretat. Es pot dir, resumint, que un DT és el que garanteix del 
compliment del reglament d’esquí (EL RIS és el Reglament Internacional d’Esquí que 
treballa la Federació Internacional (FIS) i que s’adapta localment a les característiques 
pròpies; i el responsable d’assegurar els estàndards de seguretat de les Proves envers 
corredors, entrenadors etc. 
 
Jutge: Puntuació dels trucs d’una manera objectiva. Actuen només en Haf Pipe, Big Air i 
Slope Style. 
 
Perquè un DT? 
 
Totes les Proves inscrites a un calendari oficial de competicions (En el nostre cas el 
Calendari de la FCEH) necessiten de l’oficialització per part d’un DT. És la persona que 
sobre el terreny soluciona i facilita el desenvolupament de la prova sota les normes del RIS i 
la Seguretat deguda. 
 
La prova és realment oficial, així també els seus resultats, tan bon punt el DT firma les 
classificacions i les entrega a la FCEH. 
 
Però per sobre de tot ha de prevaler l’esperit de col·laboració amb els organitzadors, un DT 
no por ser només un jutge, ha de ser un col·laborador en tot moment. 
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Quin és el procés per convertir-se en DT / Jutge? 
 
En el cas del DT, la figura prèvia és la d’Oficial Tècnic. 
 
Durant el primer any un DT esdevé Oficial Tècnic per obtenir l’experiència i coneixement 
necessaris per la seva tasca, un examen pertinent de coneixement teòric certifica al nou DT.  
 
En el cas dels Jutges es cursar un clínic i fer les pràctiques.  
 
A causa de la constant evolució del nostre esport es necessita periòdicament de reciclatge 
per entendre els moviments a la normativa o a les competicions. 
 
Un DT / Jutge autonòmic actua a les proves pròpies del nostre calendari (com Fresstyle 
Porté, Kamikasse, etc). Les proves del calendari estatal i no FIS necessiten d’un DT / Jutge  
estatal (com Cts d'Andalusia, els Càntabres  etc) i les proves internacionals un DT FIS ( Cts 
de Catalunya FIS, Cts d'Espanya FIS etc). En molts casos un DT / Jutge autonòmic actua 
com Oficial de suport al DT / Jutge FIS o Espanyol en aquestes proves. 
 
A que estaré obligat com a DT / Jutge ? 
 
Això no és una feina, no es cobra cap sou. Si tenen una compensació econòmica per 
cadascuna de les competicions en les que actuen. 
 
El DT / Jutge ha de voler ser-ho per estimació a l’Snowboard i tenir esperit col·laborador. És 
una molt bona ocasió per mantenir-se actiu i lligat a l’esport que ens agrada i aportar 
l’experiència d’anys de competició o pràctica. 
 
Tanmateix es demana al DT / Jutge una actuació mínima anual en alguna cursa del 
calendari (Figures com el Cap, El Secretari o altres figures poden estar en excedència).  
 
Evidentment un DT / Jutge pot renunciar en qualsevol moment. 
 

 


