ACORD D’ENCERATGE I PARAFINATGE
Temporada 2019-2020

INTRODUCCIÓ
La posada en marxa d’aquest acord es justifica per les següents raons:
-

Permetre als joves l’enfrontament amb els valors, el més aproximats possible,
al seu potencial físic individual.

-

Possibilitar les seleccions menys dependents del parafinatge.

-

Permetre als entrenadors la possibilitat de centrar exclusivament el seu treball
sobre l’entrenament exclusivament.

TIPUS DE PROVES I CATEGORIES
Aquest reglament serà aplicable a totes les proves inscrites al calendari de Copa Catalana i
Copa Nins (vegeu llistat annex) per a les categories U10, U12, U14, U16, U18 i U20, homes i
dones (GAMMA LF).
També es podrà aplicar a altres competicions i tests obligats per manca de curses o bé altres
categories, en funció de la decisió que es pugui prendre al Comitè de fons de la FCEH.
Igualment se’n podrà fer modificacions, decidides pel Comitè de fons de la FCEH.

REGLES
L’acord de parafinatge s’haurà de signar a l’inici de cada temporada pel Cap del Comitè de
Fons FCEH i els entrenadors que tinguin esportistes que participin en curses d’aquest àmbit.
Tots els responsables, entrenadors, atletes, membres electes dels clubs o de comitè podran
assistir als diversos comitès de cursa.
Qualsevol reclamació en el sentit de desconeixement d’aquestes decisions no serà tinguda en
compte.

ORGANITZACIÓ
La parafina utilitzada en cadascuna de les proves haurà de ser de la marca SKI GO, del tipus
sòlid (dur), i de la gamma LF per a les categories U10, U12, U14, U16, U18 i U20.
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Les temperatures i preus de Club de les esmentades parafines són:
-

LF ORANGE

200 gr.

+1/-5

Neu molla

29.00€

-

LF RED

200 gr.

+1/-5

Neu transformada dura

29.00€

-

LF VIOLET

200 gr.

-1/-12 Neu freda

29.00€

Els clubs signants es comprometen a tenir durant la vigent temporada les parafines
esmentades.
Es podran adquirir amb facilitat a la botiga X-Pirience de La Seu d’Urgell, Passatge de les
Lleteries, 3, telèfon 973 353 322, info@x-pirience.com.
Qualsevol parafina presentada en un altre format (Pols o Líquid) o bé de gamma superior no
serà permesa.
IMPORTANT:
Els clubs sotasignants es comprometen a respectar l’acord de parafinatge i faran
individualment la preparació dels esquís dels seus corredors la vetlla de la competició.
Els clubs es comprometen a tenir informats a tots els seus corredors de l’acord de
parafinatge.
La FCEH es compromet a fer les gestions oportunes per a que tots els clubs puguin tenir
accés a les parafines de la marca escollida.
No hi haurà cap restricció pel què fa a les ceres d’adherència, que podran ser fluorades.

CONTROL
Cap atleta serà seleccionat per a cap prova nacional i/o internacional si el material utilitzat en
competició no ha estat preparat sota la responsabilitat del quadre tècnic del seu Club.

INFORMACIÓ
Els diferents responsables, quadres tècnics, entrenadors i signants d’aquest acord, s’emplacen
a informar els corredors dels termes i regles continguts en aquest document.
És MOLT IMPORTANT que totes les parts implicades (Comitè de Fons de la FCEH,
Presidents de Clubs, Directors Tècnics, Entrenadors i Esportistes) comprenguin i
assumeixin la importància de respectar el present acord en benefici de tots.
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Per part de la FCEH:

Sadurní Betriu i Boix
Cap del Comitè de Fons de la FCEH

Per part dels clubs:

Per part dels clubs:

Nom entrenador:

Nom entrenador:

Club:

Club:

Per part dels clubs:

Per part dels clubs:

Nom entrenador:

Nom entrenador:

Club:

Club:

Per part dels clubs:

Per part dels clubs:

Nom entrenador:

Nom entrenador:

Club:

Club:

Per part dels clubs:

Per part dels clubs:

Nom entrenador:

Nom entrenador:

Club:

Club:

Per part dels clubs:

Per part dels clubs:

Nom entrenador:

Nom entrenador:

Club:

Club:
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ANNEX
Calendari de Copa Catalana i Copa Nins- Temporada 2019-2020

15ª COPA
CATALANA
D’ ESQUÍ DE
FONS

Data

Lloc

4

Esp.

G.E.

CEFUC

10-7’5 KM CL

TOTS

CGA-FCEH

42-21-10 KM CL

TOTS

ST. JOAN L’ERM

TROFEU CEFUC

BERET

41a MARXA BERET | FIS

LLES

CTS. CATALUNYA INDIVIDUAL

FCEH

5-7.5-10-15 KM LL

TOTS

Nom de la Prova

Org.

Esp.

G.E.

CEFUC

5 - 2’5-1-0,5 KM CL

INF

Febrer
2
Març

Data

ALTRES
PROVES

Org.

Gener

14

10ª COPA NINS
D’ ESQUÍ DE
FONS

Nom de la Prova

Lloc

Gener
4

ST. JOAN L’ERM

19è TROFEU PATUFET

18

LLES

MICRO PIRINEU

BELLVER

ESPRINT LLIURE

INF

26

LA QUILLANA

19a PUIGCERDÀ FONS

PEC

5 - 2’5 KM CL

INF

15

LA RABASSA

NÒRDIC CROSS

NEC

CROSS LLIURE

INF

Data

Lloc

Esp.

G.E.

Febrer

Nom de la Prova

Org.

Març

4

14

LLES

CTS.CATALUNYA INDIVIDUAL

FCEH

5 – 2,5 KM CL

TOTS

15

LLES

CTS. CATALUNYA RELLEUS

FCEH

3x5 km | Relleus

TOTS
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