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ANNEX 1 

SELECCIONS PER A COMPETICIONS ESTATALS 

I ALTRES ACTIVITATS 

 Temporada 2020-2021 
 

La Junta Directiva de la FCEH aprovarà, a proposta del Comitè Alpí, els criteris de selecció per 

formar part dels equips catalans. Els criteris s’hauran de publicar i comunicar a tots els clubs amb 

anterioritat a la disputa de les proves que s’utilitzin per realitzar la selecció. 

1.  SELECCIÓ 

El Comitè Alpí proposarà els components de les seleccions i equips catalans. 

La proposta es farà seguint criteris objectius: punts FIS, punts RFEDI o la classificació en les Lligues 

Catalanes. Sempre que sigui possible es prioritzarà la classificació a la Lliga Catalana de la 

temporada en curs. 

En totes les proves on es participi formant part de la selecció de la FCEH es participarà com a Equip 

Català, segons les pautes establertes al protocol d’obligat compliment per a tots els Clubs. 

2.  CAMPIONATS D’ESPANYA ABSOLUTS,  U18 I  U21,  I  CIT  

En aquestes proves no podrà formar part de la selecció catalana cap corredor que no pugui acreditar 

que té menys de 160 punts FIS en alguna de les disciplines alpines en Homes i menys de 180 punts 

FIS en alguna de les disciplines alpines en Dones. 

3.  COPA ESPAÑA U14 I  U16 i  CAMPIONAT D’ESPANYA U14 I  U16 

En les Fases de Copa España U14 | U16 i al Campionat Espanya U14 | U16, s’aplicaran els criteris 

següents: 

Les places es distribuiran, per cada fase, de manera equitativa per categoria i gènere, dividint per 4 

la quota de participació. Cas que el número no fos exacte les places restants s’atorgaran als 

corredors amb més punts d’acord amb el criteri de selecció sense tenir en compte la categoria ni el 

gènere. 
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1a FASE:    

Abans de l’inici de la primera cursa de la temporada es farà un llistat amb els 30 primers corredors 

de cada gènere dels anys 2005, 2006 i 2007, d’acord amb els punts obtinguts a la classificació final 

de la Lliga Catalana de la temporada 2019-2020. 

Al primer corredor de cada llistat se li atorgaran els punts de la taula següent, de manera que els 

corredors quedaran ordenats de l’1 al 30 amb la seva corresponent puntuació inicial. (150 punts el 

primer i 2 punts el trentè) 

Class. Punts Class. Punts Class. Punts 

1 150 11 36 21 15 

2 120 12 33 22 14 

3 90 13 30 23 12 

4 75 14 27 24 11 

5 68 15 24 25 9 

6 60 16 23 26 8 

7 54 17 21 27 6 

8 48 18 20 28 5 

9 44 19 18 29 3 

10 39 20 17 30 2 

 

A les dues primeres curses de la temporada, i únicament a efectes de fer la selecció, s’atorgaran 

punts per classificació de mànega als corredors d’acord amb la següent taula. 

Class. Punts Class. Punts Class. Punts 

1 100 11 24 21 10 

2 80 12 22 22 9 

3 60 13 20 23 8 

4 50 14 18 24 7 

5 45 15 16 25 6 

6 40 16 15 26 5 

7 36 17 14 27 4 

8 32 18 13 28 3 

9 29 19 12 29 2 

10 26 20 11 30 1 
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A les dues primeres curses de la temporada, i únicament a efectes de fer la selecció, s’atorgaran 

punts de cursa als corredors d’acord amb la següent taula. 

Class. Punts Class. Punts Class. Punts 

1 150 11 36 21 15 

2 120 12 33 22 14 

3 90 13 30 23 12 

4 75 14 27 24 11 

5 68 15 24 25 9 

6 60 16 23 26 8 

7 54 17 21 27 6 

8 48 18 20 28 5 

9 44 19 18 29 3 

10 39 20 17 30 2 

 

Es farà una classificació amb la suma dels tres millors resultats indicats anteriorment de cada 

corredor, que s’utilitzarà per fer la selecció per participar a la primera fase. 

Es reservaran 4 places per gènere als corredors nascuts l’any 2008, Per calcular els punts d’aquests 

corredors se seguirà el mateix criteri que per la resta de corredors però utilitzant només els punts de 

mànega i cursa 

En cas d’empat en l’ultima posició, el desempat es resoldrà en funció de les puntuacions obtingudes 
a la Lliga Catalana. 

Per poder formar part de la selecció catalana caldrà tenir punts a la classificació provisional de la 

Lliga Catalana de la temporada en curs. 

2a FASE:  

La selecció es farà amb la classificació provisional de Lliga Catalana al moment de fer la selecció i 

aplicant els criteris establerts per la classificació final de la Lliga. 

3a  FASE (Campionat d’Espanya):  

La selecció de corredors que puguin correspondre a la FCEH, no classificats de forma directa, es 

farà tenint en compte la classificació provisional de Lliga Catalana al moment de fer la selecció i 

aplicant els criteris establerts per la classificació final de la Lliga. 

Per tal de poder formar part de l’equip català a les proves de Copa Espanya i Campionats d’Espanya 

U14 | U16 caldrà haver pres la sortida, com a mínim, al 50% de les proves celebrades fins a la data 

de selecció.  
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Les inscripcions a la Copa Espanya i al Campionat d’Espanya es realitzarà mitjançant la FCEH. 

 

 

4. PARTICIPACIÓ «COPA PYRÉNÉUS» U14 | U16.  

La participació vindrà determinada segons els punts de Lliga Catalana de la temporada anterior  

Si la Copa Pyrénéus se celebra després d’alguna competició de Lliga Catalana U14 I U16 d’aquesta 

temporada, la selecció es confeccionarà segons la classificació provisional de Lliga Catalana. 

La quota de participació que correspongui a la FCEH es distribuirà de formà paritària entre les 

diferents categories. Cas que hi hagi un sobrant s’atorgarà al corredor amb més punts sense tenir 

en compte la categoria ni el gènere. El Comitè Alpí publicarà la distribució per categories un cop es 

conegui la quota de participació assignada a la FCEH i les dates de celebració. 

5.  CAPS D’EQUIP 

A les proves de  Campionats d’Espanya, i d’altres en que es participi com a Equip Català, el Comitè 

Alpí de la FCEH designarà el Cap d’Equip. 

6.  ENTRENADORS 

La FCEH designarà l’equip d’entrenadors que en cada competició acompanyarà l’equip de corredors 

que representarà a aquesta Federació Catalana. 

La FCEH només podrà designar entrenadors amb la credencial d’Entrenador Català, amb titulació 

mínima de Tècnic Esportiu d’Esquí Alpí Nivell 2, en vigor en el moment que la FCEH faci les 

seleccions pertinents. 

7.  EQUIPAMENT 

Tots els corredors que representin els equips de la FCEH en les competicions que es participi com 

a Federació Catalana utilitzaran l’equip –indumentària- que designi aquesta Federació a aquest 

efecte.  

8. ACCEPTACIÓ DE  LA NORMATIVA PER A CONVOCATÒRIES 

Tots els corredors convocats per a representar a la FCEH en les diferents proves hauran d’haver 

acceptat i signat (els pares o els tutors legals, en el cas dels menors) el document referent a 

«Autorització per a convocatòries». 
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Els Clubs podran sol·licitar la inscripció dels seus corredors a aquelles curses d’àmbit internacional 

en què no s’hi participi per selecció de la RFEDI o de la FCEH. 

Sempre que la normativa FIS o RFEDI, o la convocatòria concreta de la cursa no estableixi una altra 

cosa, les peticions s’hauran d’enviar per escrit a la FCEH, que les haurà de rebre almenys 3 dies 

abans de la data límit establerta per la RFEDI. És a dir, 13 dies abans de la competició. 

En cas que el nombre de sol·licituds superi la quota de participació establerta per la FCEH o la 

RFEDI, la FCEH determinarà els inscrits o la proposta que elevarà a la RFEDI, amb el mateix criteri 

descrit per als equips catalans. 

 

La MEDALLA que atorga la UFEC anualment als Campions de Catalunya absoluts, serà per al 

guanyador i la guanyadora de la combinada per temps de les proves de GEGANT i ESLÀLOM del 

Campionat de Catalunya Absolut FIS. 

 

El Comitè Alpí es reserva la possibilitat de, atenent a circumstàncies esportives, sanitàries, 

federatives, etc. de caràcter especial que puguin concórrer, no designar, o renunciar a la designació, 

d’ esportistes per a la participació en Campionats Estatals o en les altres activitats   

 

11. PARTICIPACIO EN CURSES INTERNACIONALS  

12. MEDALLA UFEC  

13. RESERVA DE DESIGNACIÓ  


