
 1 

Relació de normes FIS per a curses Infantils 2012-2013. 

Marcat en groc les noves incorporacions al reglament 

 
607 Límit edat  

607.1 L'any de competició FIS va de l’1 juliol a 30 juny de l'any següent. Per tal 
de competir en les competicions internacionals (excepte curses infantils) 
un competidor ha d'haver complert 16 anys abans del final de l'any 
calendari (gener 1 a desembre 31) en qüestió. El dret a competir 
comença a principis d'any de competició (01 de juliol), encara que el 
competidor no hagi arribat al seu 16è aniversari en aquest moment. 

607.2 Les curses Internacional juniors són només per als competidors que el 
seu 20è aniversari cau durant l’any del calendari de competició.  

607.3 Classificació a les Competicions Internacionals  
 

Anys de naixement admesos  

Any de competició FIS 12/13 13/14 

U14 (K1) 2000 
1999 

2001 
2000 

U16 (K2) 1998 
1997 

1999 
1998 

U18 (Junior I)
1)

 1996 
1995 

1997 
1996 

U21 (Junior II) 
1994 
1993 
1992 

1995 
1994 
1993 

Sènior 1996 o anterior 1997 o anterior 
Masters A (Men) 1982 a 1958 1983 a 1959 
Masters B (Men) 1957 o anterior 1958 o anterior 
Masters C (Ladies) 1982 o anterior 1983 o anterior 
 

1) 
U18 1r any (Junior I): màxim 25 sortides durant la temporada en Eslàlom 
Gegant i Eslàlom conten com a punts FIS. Tots els resultats de les 
carreres posteriors del màxim de 25 sortides durant el primer any U18 
(Junior I es cancel·len i per tant no compten per als punts FIS. (No és 
vàlid per a la temporada 2012/13). No hi ha límit a la participació en les 
proves de velocitat de descens, Super-G i Super Combinada. El Sub-
comitè per a la classificació informarà el Consell de la FIS de qualsevol 
infracció de la norma.
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608 Normes Alpí Infantils 

608.1 Aprovació per la FIS 
Competicions Internacional de infantils les ha d'aprovar la FIS i 
publicaren el Calendari de la FIS.  

608.2 Assignació DT  
Els DT  són proposats pel Sub-comitè Youth & Children, i han de ser 
confirmats pel Sub-comitè de Delegats Tècnics alpins. (Art. 602.2.3) 

 
608.3 Límit d’edat  

Per a poder competir en les competicions internacionals infantils, el 
competidor ha d'haver arribat a als seu 12è aniversari abans que finalitzi 
l'any natural (gener 1 a desembre 31) en qüestió. El dret a competir 
comença a principis d'any la competició (01 de juliol), encara que el 
competidor no hagi arribat encara el seu 12è aniversari en aquest 
moment. Cada participant en les competicions infantils ha de demostrar 
el seu any de naixement amb un document oficial (DNI, passaport). 
L'any de naixement ha de ser esmentat en la inscripció de la cursa. Anys 
de naixement admesos, veure l'art. 607.3 
 

608.4 Límits en les competicions 

608.4.1 Un competidor U14 (K1) pot participar en un màxim de dues 
competicions Internacionals Infantils alpí fora del seu propi país. 

608.4.2  Un competidor en el primer any de U16 (K2) pot participar en un màxim 
de tres competicions Internacionals Infantils alpí fora del seu propi país. 

608.4.3  Un competidor en el segon any de U16 (K2) pot participar en un màxim 
de quatre competicions Internacionals Infantils alpí fora del seu propi 
país. 

608.4.4  Als atletes de l'hemisferi sud se’ls hi concedeixen les següents 
excepcions: El competidor U14 (K1) pot  participar en un màxim de 
quatre competicions a l'hemisferi nord i el competidor U16 (K2) pot 
participar en un màxim de vuit competicions en l'hemisferi nord. 

608.4.5 Els compliment d’aquestes normes serà monitoritzat pel Sub-comitè 
Youth and Children. 

 
608.5 Regulació Quotes per Europa, USA i CAN 
 
608.5.1 La quota per cada nació és màx. 4 U14 (K1) i 6 U16 (K2) resultant en un 

nombre total de màx. 10 atletes que competeixen per nació. No més de 
4 atletes del mateix sexe poden ser inscrits dins de cada categoria. El 
país organitzador té dret a una quota doble que és de un màxim de 20 
atletes que competeixen. 
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608.5.2 En circumstàncies normals, el màx. nombre d'atletes que competeixen 
no ha d'excedir de 140 per categoria i sexe. 

608.5.3 De conformitat amb el Reglament dels punts FIS, el país organitzador 
podrà inscriure més de la doble quota de participants, les altres nacions 
també poden registrar més de la doble quota, per invitació. 

608.5.4 Si la nació organitzadora és incapaç d'omplir les seves quotes 
legitimades, altres poden ser convidades a participar amb una doble 
quota, per invitació de la nació organitzadora. 

 
608.6 Distribució de grups i ordre de sortida 
608.6.1 A cada grup cada nació participant se li assigna màxim 1 plaça de 

sortida. 
608.6.2 Si hi ha més de 15 països inscrits, aplicar els següents principis:>  Grup 

1: El primer grup contindrà un atleta de cada nació inscrita. Cada nació 
té una única plaça assignada. > Grup 2 -3 -4: Igual que el grup 1.> Últim 
Grup: L'últim grup està format per atletes de la nació organitzadora, amb 
la seva doble quota. Si el nombre total d'atletes que competeixen és 
superior, un últim grup separat es forma usant el mateix procediment que 
en el Grup 1. 

608.6.3 En les curses de Infantils amb pocs participants (vegeu l'art. 608.5.4), el 
sorteig segueix els principis descrits per la doble quota de les nacions 
organitzador. 

608.6.4 Els caps d'equip són responsables de la identificació dels participants en 
cada grup. 

608.6.5 Cada grup es sortejat per separat 
608.6.6 Ordre de sortida per la 2a màniga – Els 30 millor de la 1a màniga surten 

en ordre invertit. 
 
608.7 Esdeveniments Infantils 
608.7.1 Esdeveniments infantils poden incloure Eslàlom, Eslàlom Gegant, Super-

G, Paral·lel, i Kombi Race i també pot tenir competicions per equips. 
608.7.2 Excepte no s'indiqui el contrari al ICR 608 Normes Alpí infantils, el ICR 

s’ha de seguir  regles alpins FIS ICR s'han de seguir. 
608.7.3 Competicions per equips es pot realitzar per U14 (K1) i U16 (K2). 

Aquests tipus de competicions per equips han de estar descrites com 
«Especificacions per les competicions d'equip per a Infantils». 

608.7.3.1 Només l'equip declarat com equip “A” en la primera reunió de caps 
d’equips es tindrà en compte per la competició. 

 
608.8 Material 
608.8.1 Tot el material utilitzat pels nens es regeix per les especificacions del FIS 

per al Material de Competició. 
608.8.2 Els nens han d'usar un casc protector que compleixi amb les 

especificacions de la FIS per equips de competició. 
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608.9 Regions frontereres 
 Esdeveniments infantils en regions frontereres properes encara que 

només participin federacions territorials veïnes de la zona, s'han de 
registrar per escrit a la FIS. 

 
608.10  Competicions de Club 
 Esdeveniments infantils en regions frontereres properes encara que 

només participin clubs d’esquí veïns de la zona, s'han de registrar per 
escrit a la FIS. 

 
608.11 Paral·lel 
 Les normes del FIS ICR per a competicions de Paral·lel s’han d’aplicar 

(ICR1220) 
 
608.12 Kombi Race 

Kombi Race Infantil és un esdeveniment reconegut internacionalment, 
que consisteix en una barreja de corbes estàndard i portes. 
L'esdeveniment reuneix les necessitats de desenvolupament d'aquest 
grup d'edat, creant una consciència tàctica mitjançant la barreja de 
diferents seccions de portes de un patró fluid, rítmic i constant. Els 
resultats poden ser obtinguts pels temps combinats de cada màniga, o 
cada màniga pot ser contada per separat. El OC ha d'indicar el mètode 
amb anterioritat. 

 
608.12.1 Marcatge 
 
608.12.1.1 El marcador i el Jurat han de proposar una cursa interessant però 

segura. 
608.12.1.2 La velocitat de la cursa en la transició d’una zona a una altra diferent 

s’ha de controlar. El marcatge ha de permetre als esquiadors una 
transició suau des de els salts o “dubis” a la cursa  

 
608.12.2 Disseny Kombi Race 
 

Pot haver 2 tipus Kombi Race: Format SL / GS (orientació tècnica) 
marcada amb porres, portes SL i GS o indicadors de color a terra i el 
format SG / SG (orientació de velocitat) marcada amb portes de GS i SG 
o indicadors de color a terra. El tipus de carrera seleccionada haurà de 
ser anunciada en el programa de la cursa i de recordat en la primera 
reunió de caps d’equip. 

608.12.3 SL / GS Kombi: Dades Tècniques  
Es recomana l’ús d’esquís de SL. El Comitè Organitzador ha d’informar 
amb antelació el tipus de Kombi Race per tal de poder triar el esquís 
correctes. 
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608.12.3.1 Terreny i Desnivell.  
Utilitzar pistes GS,desnivell entre 140 – 200 metres.  

608.12.3.2 Portes  
Una porta està formada per 2 pals. La porta exterior ha de ser igual a la 
porta de gir. (porra - porra, SL - SL, GS amb bandera - GS amb bandera) 
- Les portes consecutives han d’alternar color blau i vermell 
- Portes SL han de tenir una separació mín. de 4m i màx. 6m. 
- Portes GS han de tenir una separació mín. de 4m i màx. 8m. 
-  SL distància mínima entre dos pals de gir 0,75m. 
-  SL distància màxima entre dos pals de gir 12m. 
-  GS No hi ha distància mínima entre dos pals de gir. 
-  GS distància màxima entre dos pals de gir 20m. 

 
608.12.3.3 Característiques de la cursa i recomanacions: 

- Un mínim de 30 gir 
- Es recomana tenir un mínim de 5 seccions diferents. 
- Recomanat esquís de SL. 
- La cursa ha de provar la habilitat de l'esquiador per reaccionar i 

adaptar-se a canvis de ritme i radi, però permetre als competidors 
transicions suaus entre les diferents seccions de les portes. 

- Modificar el terreny és opcional, però no és necessari ja que la cursa 
per ella mateixa ha de ser prou exigent. Utilitzar la creativitat amb el 
terreny disponible.  

- Incloure un mínim d'un salt. 
- Evitar portes que causen acceleracions i frenades brusques. 
- Utilitzar tota la pista i el terreny natural i esquiar creuant la línea de 

màxima pendent tant com sigui possible. 
- Es recomana utilitzar només un únic pal per portes doble i triples  
- La primera i l'última portes han de dirigir l’esquiador còmodament. 
- Ha d'haver com a mínim una secció de porres. 
- Es poden usar obridors o provadors per ajudar al marcatge. 
  

608.12.4  GS / SG Kombi: Dades Tècniques  
Es recomana l’ús d’esquís de GS. El Comitè Organitzador ha d’informar 
amb antelació el tipus de Kombi Race per tal de poder triar el esquís 
correctes. 

608.12.4.1  Terreny i Desnivell.  
Utilitzar pistes homologades de GS, 250 m de desnivell màxim.  

608.12.4.2  Gates  
Una porta està formada per 2 pals. La porta exterior ha de ser igual a la 
porta de gir.  
- Les portes consecutives han d’alternar color blau i vermell 
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- Portes GS han de tenir una separació mín. de 4m i màx. 8m. 
-  Portes SG han de tenir una separació mín. de 6m i màx. 8m  
-  GS distància entre dos pals de gir mínima 10m i màxim 20m. 
-  SG distància entre dos pals de gir mínima 15m i màxim 28m. 

 
608.12.4.3  Característiques de la cursa i recomanacions: 

- Nombre de canvis de direcció 10% a 12% del desnivell. 
- Es recomana tenir 3-5 diferents seccions. 
- Recomanat esquís de GS. 

- La cursa ha de provar la habilitat de l'esquiador per reaccionar i adaptar-
se a canvis de ritme i radi, però permetre als competidors transicions 
suaus entre les diferents seccions de les portes. 

- Modificar el terreny és opcional, però no és necessari ja que la cursa per 
ella mateixa ha de ser prou exigent. Utilitzar la creativitat amb el terreny 
disponible.  

- Incloure un mínim d'un salt. 
- Evitar portes que causen acceleracions i frenades brusques. 
- Utilitzar tota la pista i el terreny natural i esquiar creuant la línea de 

màxima pendent tant com sigui possible. 
- La primera i l'última portes han de dirigir l’esquiador còmodament. 
- Es poden usar obridors o provadors per ajudar al marcatge. 

 
608.12.5  Reconeixement Kombi Race 

Es recomana un reconeixement normal i amb un límit de temps establert 
pel Jurat. El concepte és per provar la reacció i la capacitat d'adaptació a 
un temps normal de reconeixement. 

608.12.6  Nombre de mànigues  
El comitè organitzador i el Jurat ha de decidir sobre el nombre de 
mànigues en la primera reunió de caps d’equip.. Depenent de les 
condicions meteorològiques i les condicions de la cursa es recomana 
que les inscripcions fins a 140 competidors ha de ser de 2 mànigues i les 
inscripcions de més de 140 competidors ha de ser una màniga.  

608.12.7  Normes 
Les normes ICR de SL y GS apliquen a les Kombi Race excepte el 
modificat al 608 ICR.  

608.12.8  Ordre de Sortida  
Decidit pels equips. 

608.12.9  Controls  
Un nombre suficient de controls ha de ser present. Per a les seccions de 
porres es recomana tenir un control per cada dues portes. També es 
recomana per polvoritzar una línia blava a l'interior de la porta per ajudar 
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a identificar un cavall. 

 
Altres normes ICR d’aplicació a curses infantils 
 
623.1.1  Un corredor que és obstruït mentre competeix ha de parar 

immediatament després de produir l'incident i informar el jutge de porta 
més proper. Podrà sol · licitar la repetició de la cursa a qualsevol 
membre del Jurat. Aquesta petició també la podrà formular el cap 
d'equip del corredor afectat. El corredor haurà immediatament 
abandonar la pista, lliscant pel lateral de la mateixa fins a arribar a la 
meta. 

667.3  Un corredor objecte d'obstrucció durant la seva carrera, pararà 
immediatament i donarà part al jutge de porta més proper. Aquest 
indicarà els detalls de l'incident en la seva fitxa de control que estarà a 
disposició del jurat al final de la primera i de la segona màniga. El 
corredor podrà sol · licitar a qualsevol membre del Jurat la repetició de la 
cursa. 

 
614.1.5  Canvis no essencials 

Si hi ha canvis a la pista immediats però no essencials, com ara petites 
retirades de portes, no cal una inspecció addicional o una màniga 
d'entrenament. Els detalls es comunicaran a tots els caps d'equip i els 
competidors hauran de ser informats per part del jutge en la sortida. 

 
614.2 Competició 
 
614.2.1 Pas de les Portes 

Una porta ha de ser passada d'acord amb l'art. 661.4.1. 
 
614.2.2 Prohibició per continuar després d'un salt de la Porta 

Si un competidor es salta una porta, ell ja no pot continuar passant el 
traçat. 

 
614.2.3 Prohibició per continuar després de que un competidor s'atura. 

Si un competidor s’atura completament (per exemple, després d'una 
caiguda), que no pot continuar la cursa ni remuntant ni continuant per 
traçat. Aquesta prohibició és vàlida en tots els esdeveniments amb un 
interval de sortida fix (DH, SG, GS). L'única excepció és per 
SL (art. 661.4.1), sempre i quan el corredor no interfereixi amb la 
baixada del següent competidor o que hagi estat avançat per un 
competidor. 
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661.4.1.3  Si un competidor fa saltar un pal de la seva posició vertical abans que 
les dues puntes esquís i peus del corredor passin la línea de porta, les 
puntes dels esquís i els peus hauran de passar la línia de porta original 
(marques a la neu). Això també és vàlid per un pal de gir (o porta) que 
falti. 

 
800 SL 
 
801.1 Desnivell 
801.1.3  Curses Infantils 

- 100 - 160 m 
801.2 Portes 
801.2.3  Una porta ha de tenir una amplada mínima de 4 metres i un màxim de 6 

m. La distància entre dos pals de gir successius no ha de ser menor de 
6,00 m i no més de 13 m (vàlid per a totes les categories). 
Excepcions competicions infantils: 

- U16 (K2) no més de 12 m. 
-  U14 (K1) no més de 10 m. 

La distància entre les portes dins d’una figura (doble o triple vertical) 
no ha de ser menor de 0,75 m i no més de 1,00 m. Les portes en les 
figures doble o triple han d’estar en línea recta. Les directes han de tenir 
una distància mínima de 12 m i una distància màxima de 18 m 
(Competicions infantils 15 m) entre els dos pals de gir. 
 

801.2.4  Nombre de canvis de direcció: (nombre de canvis de direcció per 
arrodoniment dels decimals) per tots esdeveniments FIS: 

- 30% a 35% Desnivell, +/- 3 canvis de direcció 
 

Excepció Curses Infantils 
- 32% a 38% +/- 3 canvis de direcció 

 
804 Single Pole Eslàlom 
 
804.3  Quan no hi ha pal exterior, els dos peus i puntes dels esquís han de 

passar el pal de gir pel mateix costat, seguint la línea de cursa normal de 
l’eslàlom creuant la línea imaginaria que hi ha entre un pal de gir i el 
següent pal de gir. Si un competidor perd un esquí, sense cometre cap 
falta, llavors els dos peus i la punta de l’esquí que queda han de complir 
amb els dos requeriment abans citats. Si el competidor no creua 
correctament la línea imaginaria entre els dos Pals de gir successius i no 
segueix la línea de cursa normal, ha de remuntar i rodejar la porta que 
s’ha saltat. On hi ha pal exterior (primera i última porta, directa i figures 
(triples o dobles)) art. 661.4.1. és vàlid. 
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900 GS 
 
901.1 Desnivell 
901.1.4  Curses Infantils 

- 200 - 350 m 
 GS per U16 (K2) ha de tenir 2 mànigues, i per U14 (K1) una màniga amb 

opció a 2 mànigues. 
  
901.2 Portes 
 
901.2.3  Una porta ha de tenir una amplada mínima de 4 metres i un màxim de 8 

m. La distància entre dues portes successives no ha de ser menor de 
10,00 m. En competicions infantils la distància màxima entre dos pals de 
gir no pot ser més gran de 27m. 

 
901.2.4  Un GS ha de ser marca com a (nombre de canvis de direcció per 

arrodoniment dels decimals): 
- 10% a 15% desnivell 

Excepció Curses Infantils 
- 13% a 17% desnivell 

 Entry League (ENL): 13 a 15% desnivell 
 
 
 
Novembre 2012 
 
 
 
 
Judith Lluent 
TD FIS 1035 


