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Objectius, tasques i protocol d’actuació del Cap d’Equip FCEH 

 

Annex 1 · Temporada 2015-2016 

 

OBJECTIU 
 

Ser el representant i l’interlocutor vàlid entre els entrenadors de la FCEH  i l’organització de 

cursa. 

Suport logístic en les tasques dels entrenadors, (lesionats, temps,  etc…) 

 

TASQUES 
 

Assistir a les reunions de Cap d’Equip. 

Confirmar corredors a la reunió de Caps d’Equip. 

Presentar les reclamacions si procedeix. 

Ser la veu dels entrenadors i Federació Catalana en la reunió de caps d’equip. 

Defensar els interessos dels corredors catalans i la Federació. 

Vetllar que es compleixi els reglaments, i especialment en les curses conjuntes de Copa 

Espanya i Lliga Catalana. 

Traslladar a tots els entrenadors qualsevol informació comunicada per part de l’organització. 

En la mesura que sigui possible, suport logístic als entrenadors durant la cursa. 

 

FUNCIONAMENT 
 

Previ a la reunió de Caps d’Equip: 

La Federació Catalana informarà tan aviat com sigui possible de qui serà el Cap d’Equip i 

facilitarà un telèfon de contacte. En la mesura que sigui possible serà una persona no 

directament implicada amb altres tasques pròpies de la cursa. 

La Federació facilitarà al Cap d’Equip la llista de tots els inscrits catalans a la cursa en 

qüestió així com els telèfons i dades de contacte de l’organització. 

Cada club ha de facilitar a la Federació un telèfon de contacte del seu entrenador de 

referència. 

El Cap d’Equip designarà un Cap d’Entrenadors. 

Si un entrenador no pot assistir a la confirmació de corredors en la reunió de Cap d’Equip té 

l’obligació de posar-se en contacte amb el cap d’equip per tal de facilitar-li la relació de 

corredors que ha de confirmar. Tots aquells entrenadors que sí que hi poden assistir ho 

faran en la mateixa reunió. En el cas de no facilitar aquesta informació el Cap d’Equip queda 

exclòs de qualsevol responsabilitat en la confirmació de la inscripció dels corredors de 

qualsevol club. 
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Si un entrenador no pot recollir els dorsals i/o forfets de la cursa es posarà  amb contacte 

amb el Cap d’Equip abans de la reunió per tal de concretar hora i lloc de recollida. 

Recomanem 15 minuts abans de l’obertura de remuntadors en la base del remuntadors. 

 

Durant la reunió de caps d’equip: 

El Cap d’Equip comptarà amb el Cap d’Entrenadors que li proporcionarà assessorament 

tècnic. 

Els entrenadors dels clubs catalans assistents en la reunió de Cap d’Equip tenen l’obligació 

d’ajudar a les tasques del Cap d’Equip. 

El Cap d’Equip juntament amb els entrenadors assistents confirmaran els corredors 

catalans. 

Serà el Cap d’Equip juntament amb el Cap d’Entrenadors els que designaran els corredors 

seleccionats per a la classificació per Federacions. 

Si procedeix, serà el Cap d’Equip el que farà els comentaris necessaris per vetllar pels 

interessos dels corredors catalans. 

El Cap d’Entrenadors i els entrenadors assistents s’encarregaran de la recollida dels dorsals 

i la seva organització per clubs. 

El Cap d’Equip serà qui es farà càrrec dels dorsals i forfets de clubs catalans que no han 

assistit a la reunió.  

 

Durant la cursa: 

El Cap d’Equip disposarà de ràdio o qualsevol altra mitjà per facilitar la comunicació amb el 

Cap d’Entrenador i resta d’equip tècnic. 

El Cap d’Equip és l’encarregat de fel les reclamacions, si procedeix, amb l’ajuda de 

l’entrenador de referència. 

Es recomana que els entrenadors estiguin presents en el moment de cantar els 

desqualificats per tal de facilitar la tasca del Cap d’Equip si tenim algun desqualificat. 

El Cap d’Equip informarà a l’entrenador de referència si té algun desqualificat.  

Els entrenadors tenen l’obligació d’informar al Cap d’Equip si ja se sap si es tindrà un 

desqualificat i/o si sospiten que es tindrà, per tal de facilitar la tasca, i facilitar a l’avançada 

de les proves per tal de presentar la reclamació pertinent. 

Tots els possibles comentaris o queixes sobre l’organització i desenvolupament de la cursa 

susceptibles a fer esmena en la reunió de Caps d’Equip seran dirigits al Cap d’Entrenadors i 

ell serà qui li transmetrà al  Cap d’Equip i valoraran si procedeix comentar-ho o no. 

En el cas que un entrenador tingui una opinió d’algun incident molt diferent al la del Cap 

d’Entrenadors s’adreçarà directament al Cap d’Equip. 
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Finalitzada la cursa: 

El Cap d’Equip i Cap d’Entrenadors hauran de vetllar per a que els esportistes i tècnics 

estiguin presents a l’acte de Repartiment de Premis per acompanyar als esportistes 

guardonats i agrair amb la nostra presència els esforços dels organitzadors. 

 

El Cap d’Equip i Cap d’Entrenadors informaran per escrit al Comitè Alpí de la FCEH de tot 

allò que considerin rellevant. Si més no, seria molt adient presentar un informe del 

desenvolupament de tota la competició. 

 

 

 

Barcelona, 20 de novembre de 2015. 

Comite Alpi FCEH 


