
 

 

PROTOCOL DE SELECCIÓ 2021-2022 
SNOWBOARD 

ALT RENDIMENT CATALÀ 
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN 

 
1. INTRODUCCIÓ  

 
- El programa d’Alt Rendiment Català (ARC) consisteix en aquells esportistes que 

han estat seleccionats per representar la comunitat autonòmica de Catalunya, en 
la disciplina de Snowboard, com membres de l’equip de la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern. 

 
- Els/les esportistes seleccionats en el programa ARC entrenaran dins l’estructura 

tècnica proporcionada per la FCEH i tècnics acreditats per aquesta. 
 

- Aquest document determina i identifica el procés de selecció per formar part de 
l’equip ARC de Snowboard per la temporada 2021-2022. 

 
- Aquest document serà publicat a la pàgina web de la FCEH: www.fceh.cat 

 
 

2. CONSIDERACIONS GENERALS 
 

- Els criteris del programa ARC SB es realitzaran sobre els punts descrits en 
l’apartat 3 d’aquest document. 

 
- Tots/es els/les esportistes seleccionats/des en el programa ARC SB ho seran per 

un període d’una temporada. 
 

- El número d’esportistes seleccionats es determinarà segons els criteris 
estructurals de la FCEH. 

 
 

3. REQUISITS DE SELECCIÓ 
 
A continuació es descriuen els diferents punts que es tindran en compte en el moment de 
realitzar la selecció dels candidats/es per poder accedir al programa ARC 2020-2021: 
 

- Ser resident a Catalunya. 
- Disposar de llicència de competició catalana durant la temporada 2020-2021. 
- Haver estat membre d’un club afiliat a la FCEH durant la temporada 2020-2021, 

seguint un programa esportiu supervisat per la FCEH, amb un tècnic acreditat per 
aquesta i demostrar el compliment en l’assoliment dels objectius de la fase 4-5 del 
LTAD de la FCEH. 

- Demostrar activitat en competicions, tant autonòmiques i nacionals durant la 
temporada 2020-21. 



 

 

- Demostrar activitat en competicions internacionals, exceptuant les realitzades en 
territori espanyol i andorrà (només per aquells/es que puguin per edat). 

- Haver participar en una activitat de seguiment dirigides per la FCEH. 
- En els casos de lesions o situacions extraordinàries, el Comitè de SB/FK/FS de la 

FCEH, podrà avaluar i decidir sobre la selecció com a membre de l’equip ARC 
d’aquell esportista. 

- Els esportistes que no siguin membres de programes RFEDI. 
- L’esportista ha de tenir entre 11 i 16 anys. 
- En base al LTAD de la FCEH, els criteris de selecció per formar part del programa 

ARC són tant per esportistes masculins i femenins: 
● Park & Pipe: estar entre els 10 millors catalans del rànquing FIS en alguna 

de les modalitats de SS, BA o HP. 
● Estar entre els 5 millors esportistes del rànquing català de SBX de la seva 

categoria. 
● Estar entre els 5 millors esportistes del rànquing català de SS de la seva 

categoria. 
- Demostrar resultats acadèmics amb una mitjana notable. 

 
 

4. ESTRUCTURA DE L’EQUIP 
 

- El número d’esportistes seleccionats variarà en funció de la capacitat i estructura 
de la FCEH per oferir un programa de qualitat. 

 
 

5. REQUIREMENTS PER A ESPORTISTES 
 
Els esportistes seleccionats per al programa ARC han de: 
 

1. Signar el contracte d’entrenament YTP com a membre de l’equip ARC. 
2. Participar en els entrenaments i concentracions convocades per la FCEH. 
3. Assistir a un mínim de dos competicions open durant la temporada 2021-22. 
4. Assistir als Campionats de Catalunya durant la temporada 2021-22. 
5. Assistir als Campionats d’Espanya durant la temporada 2021-22. 
6. Assistir a una competició FIS que no coincideix en format amb alguns dels punts 

3, 4 i 5.  
 
 

6. AVANTATGES PER ALS ESPORTISTES 
 
Tots els esportistes seleccionats per al programa ARC disposaran dels següents 
avantatges: 

 
1. Avantatges acadèmics 

 
● Modificació curricular en la matèria d’educació física i/o matèries optatives. 
● Justificació per l’absència de classes durant uns campionats o entrenaments 

oficials. 



 

 

● En cas d’esportistes AN o AR, reservar el 3% de les places a tots els estudis de 
grau i un 5% als estudis de Fisioteràpia, Educació Primària i Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport. 

 
2. Certificats d’esportista 

 
Per aquells estudiants d’ESO i Batxillerat com aquells esportistes que desitgin 
reservar una plaça en ensenyaments universitaris i no universitaris en centres de 
Catalunya, sempre que compleixin els requisits acadèmics necessaris. A més, 
també permet l’exempció de les proves d’accés als ensenyaments. 

 
3. Serveis 

 
● Beques d’allotjament i manutenció a les residències esportives. 
● Serveis d’atenció assistencial en les àrees de medicina, infermeria, optometria, 

podologia i fisioteràpia. 
● Servei d’atenció tècnica en ciències de l’esport en les àrees de psicologia, 

fisiologia, nutrició i biomecànica. 
● Serveis d’Atenció a l’Esportista, que és un servei gratuït de suport en la formació 

de l’esportista en la vessant acadèmica i/o professional. 
● Servei d’informació i orientació per la inserció laboral. 

 
Més informació: http://www.fceh.cat/tecnificacio/alt-rendiment-catala/ 
 
 

7. CASOS EXCEPCIONALS 
 

- Si l’esportista no pot assistir a alguna de les competicions de caràcter obligatori, 
ho haurà de notificar per escrit al Comitè de SB/FS/FK, via coordinador esportiu 
de la FCEH, com a mínim amb una setmana d'antelació, exposant els motius 
pels quals no pot participar. En cas de no complir aquest requisit, pot afectar a la 
seva selecció per a la següent temporada. 

 
- El Comitè de SBFS pot exigir, en qualsevol moment, a un esportista que, a 

causa de problemes de salut, deixi l’entrenament temporalment per sotmetre's a 
una valoració mèdica, per determinar si aquest és apte per continuar amb el 
treball a realitzar. 
 

- En cas que per circumstàncies de salut, un esportista no pugui complir amb les 
competicions de caràcter obligatori. El Comitè de SBFS valorarà la continuïtat de 
l’esportista dins l’equip segons els terminis de recuperació determinats pels 
equips mèdics. 

 
8. COMITÈ SELECCIONADOR 

 
El Comitè seleccionador per escollir els membres de l’equip ARC són: 

- Un membre del Comitè de SB/FK/FS. 



 

 

- El coordinador esportiu del Comitè SB/FK/FS. 
- L’entrenador/a de l’equip ARC snowboard. 

 
 
 

 
RECLAMACIONS 
 
Qualsevol persona pot reclamar pel fet de no haver estat seleccionat per formar part de 
l’equip ARC snowboard, mitjançant un correu electrònic a freestyle@fceh.cat. 
 
Amb un termini màxim de 15 dies posteriors a la publicació oficial dels seleccionats per 
a l’equip ARC. 
 
 
MÉS INFORMACIÓ 
 
Coordinador esportiu del Comité SB/FS/FK: freestyle@fceh.cat 


