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TIMING CURS FORMACIÓ 

 

DELEGATS TÈCNICS I JUTGES AUTONÒMICS FREESKI 
Delegats Tècnics d’Snowboard autonòmics 

Jutge de Freestyle per Snowboard autonòmic 
Jutge de Freeskiing autonòmic 

 
 
El curs consta d’una part comuna i una part especifica. 

La part comuna que fa referència a l’organització de proves d’Snowboard es durà a terme durant la 

jornada del dissabte dia 24 novembre. 

La resta de franges horàries seran específiques amb concepte de DT o de Jutge de Freestyle de 

Snowboard i Freeskiing respectivament. 

                                     
HORARI 
 
 

DIVENDRES 23  De 18:00h a 21:00h 

DISSABTE 24   De 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 19:00h 

DIUMENGE 25   De 09:00h a 13:00h 

 

TOTAL DURADA CURS 15 HORES 

 
 
LLOC 
 
 
POLIESPORTIU DE PUIGCERDÀ 
Av. Ramon Condominas, s/n 17520 - Puigcerdà 

Telèfon 972 880 243 

     
 
PRÀCTIQUES 
 
 
Pràctiques DT: Els alumnes hauran d’escollir dues proves dins el  Circuit Català (obligatori que sigui 
una de Freestyle i una altra de Boardercross o Paral·lel). Aquesta distribució o assignació de         
pràctiques es farà durant la part comuna del dissabte dia 24. 
                                      
Pràctiques de Jutge: els alumnes hauran d’escollir dues proves dins el circuit Català (la selecció de 
les proves amb més demanda, es farà segons test del curs) aquesta distribució o assignació de         
pràctiques es farà durant la part comuna de dissabte dia 24. 
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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’exàmen, 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.  
És per aquest motiu que han estat convidats durant la jornada de dissabte a la tarda a fi de compartir 
experiència, copsar compromisos i fer l’adjudicació corresponent de les competicions del calendari 
oficial de la FCEH. 
 
 
S’aconsella disposeu de la documentació FIS accessible als següents links: 
 
 http://www.fis-ski.com/ 
 
 http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/freestyle/freestyle-skiing-rules.html 
 
 http://www.fisfreestyle.com/ 
 

http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/snowboard/snowboard-rules.html 
 
http://www.fissnowboard.com/ 
 

 


