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INTRODUCCIÓ 

 

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

 

 - Complir amb la nova normativa vigent ICR Art 222.8. 

- Permetre als joves donar el seu màxim potencial equiparant una de les 

variables existents dintre de l’esquí de fons. 

 - Possibilitar els test selectius d’una major igualtat. 

- Permetre als entrenadors la possibilitat de centrar el seu treball  sobre 

l’entrenament exclusivament. 

- Facilitar als Clubs Catalans l’aplicació de parafina més adequada a cada 

esdeveniment, de forma gratuïta dintre dels horaris marcats per cada 

organització, dintre del Calendari FCEH – Snow Kidz Cup. 

 

TIPUS DE PROVES I CATEGORIES 

 

Aquest reglament serà aplicable a totes les proves inscrites al calendari FCEH – SnowKidz Cup 

per a les categories U6, U8, U10, U12, U14, U16, homes i dones. 

 

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 parafinat 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, esportistes, 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. 

 

ACORD D’ENCERAT I PARAFINAT 

Temporada 2021-2022 
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ORGANITZACIÓ 

 

La parafina utilitzada en cadascuna de les proves serà de la marca SWIX, del tipus sòlid (dur) i 

de la gamma HS per a les categories U6, U8, U10, U12, U14 i U16.  

 

Les temperatures de parafines que aplicarem de forma gratuïta als esportistes participants als 

esdeveniments seran les següents: 

- HS 7 Violet -2/-8ºC 

- HS 8 Red -4/+4ºC 

- HS 10 Yellow 0/+10ºC 

 

Tot i que si en el cas de no poder assistir al parafinat ofert per l’organització de l’esdeveniment i 

proporcionat per la FCEH, també es podria aplicar les següents equivalències d’altres marques. 
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 SWIX VOLA MAPLUS SKIGO 

HS 7 Violet -2/-8ºC MX Violet -12/-4ºC LP 2 Red -3/-7ºC FFA Violet -1/-12ºC 

HS 8 Red -4/+4ºC MX Red -5/0ºC LP 2 Yellow -5/-1ºC FFA Orange +1/-5ºC 

HS 10 Yellow 0/+10ºC MX Yellow -2/+10ºC LP 2 Orange -4/0ºC FFA Yellow +20/-1ºC 

 

Els clubs signants es comprometen a tenir durant la vigent temporada els tres rangs de 

temperatura de les parafines esmentades al quadre anterior (sòlid o líquid). 

Qualsevol parafina presentada en un altre format (pols), o bé de gamma superior, no serà 

permesa. 

 

IMPORTANT 

Els clubs sota signants es comprometen a respectar l’acord de parafinat i faran 

prioritàriament l’ús del servei de cada organitzador per a parafinar els esquis amb la 

major igualtat possible o be, individualment la preparació dels esquís dels seus 

corredors vetllant que l’entrenador sigui el responsable de l’acte concret. 

Els clubs es comprometen a tenir informats a tots els seus corredors i pares de l’acord 

de parafinat. 

El Comitè de Fons FCEH es compromet a fer les gestions oportunes per a que tots els 

Clubs puguin tenir accés a les parafines de la marques, qualsevol dubte o per a més 

informació podeu escriure un correu a manu.rullan@fceh.cat. 

 

Per la temporada 2021/2022 no hi haurà cap restricció pel que fa a les ceres 

d’adherència.  
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CONTROL 

 

Cap esportista 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 i les seves famílies 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. 

 

 

Comitè de Fons FCEH: 

 

Armand Geriment 

Representant del BELLVER al Comitè de Fons 

 

Rafa Moreno 

Representant del CAEI al Comitè de Fons 

 

Imma Pantebre 

Representant del CEFUC al Comitè de Fons 

 

Marta Folch 

Representant del CENA al Comitè de Fons 

 

Toni Pons 

Representant del PEC al Comitè de Fons 

 

 

 

Manu Rullan 

Cap del Comitè de Fons 
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Per part del club CLUB ESQUÍ BELLVER 

 

Nom president:      Nom responsable tècnic: 

Firma:        Firma: 

 

Nom entrenador:     Nom entrenador: 

Firma:       Firma: 

 
Per part del club CLUB ARANÉS ESPÒRTS IUÈRN 

 

Nom president:      Nom responsable tècnic: 

Firma:       Firma: 

 

Nom entrenador:     Nom entrenador: 

Firma:       Firma: 

 
Per part del club CLUB ESQUÍ FONS URGELLET CERDANYA 

 

Nom president:      Nom responsable tècnic: 

Firma:        Firma: 

 

Nom entrenador:     Nom entrenador: 

Firma:       Firma: 

 
Per part del Club CLUB ESQUÍ NÒRDIC ARP 

 

Nom president:      Nom responsable tècnic: 

Firma:        Firma: 

 

Nom entrenador:     Nom entrenador: 

Firma:       Firma: 

 

Per part del Club PUIGCERDÀ ESQUÍ CLUB 

 

Nom president:      Nom responsable tècnic: 

Firma:        Firma: 

 

Nom entrenador:     Nom entrenador: 

Firma:       Firma: 
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