ANNEX 4 | Protocol de competicions d’esquí nòrdic OPEN
1.- OBJECTIU
Aquest protocol regula les competicions d’esquí de fons, tipus OPEN, que siguin
sol·licitades per Clubs Federats o per qualsevol altra entitat que vulguin ser incloses al
Calendari Oficial de la FCEH i difoses als Clubs Federats i a les xarxes socials.
Els objectius són:
1. Fomentar la introducció a les competicions reglades de persones que no
disposen de llicència de competició.
2. Regular les competicions d’esquí que no estan inscrites en els diversos Circuits
o Lligues de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.
Aquet protocol serà d’aplicació per a totes aquelles competicions, tipus OPEN (Marxa
Popular o Snow Kidz Cup), que demanin formar part de l’estructura de competicions de
la FCEH sense estar incloses a cap altre circuit o lliga no federativa.

2.- PROTOCOL A SEGUIR

El Club Federat, o qualsevol altra entitat, haurà de sol·licitar per escrit formar part de
l’estructura de competicions de la FCEH.
A l’escrit de sol·licitud haurà de constar el nom del Club Federat, o de l’entitat, amb el
seu CIF, i el nom del seu representant, el càrrec que ostenta i el seu NIF. Igualment
haurà de comunicar el domicili social del Club o entitat.
En la sol·licitud constarà el nom de la prova, el lloc i la data de celebració (a elegir entre
les diferents dates proposades, veure punt 4), el tipus de competició (a elegir entre els
diferents formats, veure punt 5), el sexe i els grups d’edat dels possibles participants.
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3.- REQUISITS

1.- Que figuri l’anagrama de la FCEH en el programa i en els resultats de la mateixa.
2.- Que tots els participants estiguin en possessió de la llicència de competició vigent.
Es podrà habilitar llicència de dia per a poder competir en l’esmentada competició a un
cost de 6,00 euros per dia de competició (Marxes populars* i SnowKidz Cup**). S’hauran
de tramitar, juntament amb la inscripció, a través de la plataforma web de la FCEH
http://www.fceh.cat/competicio/inscriu-te/
* El cost de llicència de dia pot estar integrat dintre del propi preu d’inscripció per reduir
el total (per exemple: Cost inscripció 10 euros / Cost inscripció + llicència de dia 14
euros)
**El propi Comitè assumeix el 66,6% de la inscripció de dia per les curses quedant
aquesta a 2,00 euros per dia de competició en SNOWKIDZ CUP, per incentivar i
promocionar les curses en edats primerenques.
Per tal de promocionar les assegurances TARGENEU i MULTIRISC, el cost de
participació a les curses OPEN queda inclòs, sense cost.
3.- Tramitar les inscripcions de l’esmentada competició mitjançant l’extranet de la FCEH,
per tal d’acreditar que tots els participants estiguin en possessió de la corresponent
llicència.
Aquesta gestió té un cost d’1 euro per cada inscripció.
4.- Que el club o entitats organitzadors de la competició, estiguin en possessió de la
corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil tal i com marca el Decret d’Entitats
Esportives de Catalunya.
5.- Incloure la competició en el calendari de les competicions Open de la FCEH. Aquesta
inscripció té una ajuda de 250 euros per dia de competició OPEN – Marxes Populars
(amb un màxim de 4 competicions per temporada, si hi hagués un major nombre de
sol·licituds, el propi Comitè de Fons designarà les quatre elegides).
Com també de 350 euros per a la sol·licitud d’organització d’una competició OPEN SNOWKIDZ CUP (amb un màxim de 4 competicions per temporada, si hi hagués un
major nombre de sol·licituds, el propi Comitè de Fons designarà les quatre elegides).
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6.- Presència d’un Delegat Tècnic designat per la FCEH a la competició que serà la
màxima autoritat a la competició (amb costos assumits pel propi Comitè de Fons).
7.- Que les categories siguin les equivalents a les reglades pel Comitè Fons de la FCEH
amb possibilitat d’incorporar 2 categories a triar per l’organització.
8.- Pista que compleixi amb les normes de seguretat mínimes. La pista haurà d’estar
tancada al públic, degudament delimitada i amb l’arribada i sortida protegida.
9.- S’haurà de firmar un Conveni de Col·laboració entre la FCEH i el Club o entitat, on
estiguin inclosos tots els requisits anteriors, i segons model adjunt.

3.- COMPROMISOS DE LA FECH

1.- S’inclourà la competició en el calendari de les curses OPEN.
2.- Es designarà per part del Comitè de Fons de la FCEH, el Delegat Tècnic per a la
competició. Aquest serà designat una setmana abans de la competició.
3.- El Delegat Tècnic validarà els resultats de la competició, i per tant la FCEH els
publicarà.
4.- A liquidar l’import final de la competició a l’organitzador, en un termini màxim de 10
dies hàbils un cop rebuda la documentació sol·licitada, seguint el següents paràmetres:
A.- Els ingressos seran els corresponents a tots els efectuats per les inscripcions.
B.- Les despeses a descomptar seran les següents:
a) El cost de gestió de les tramitacions
C.- Quota d’inscripció al calendari FCEH

5.- Cost del cronometratge de cada competició quedarà assumit pel propi Comitè de
Fons en curses SnowKidz Cup.
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7.- Difusió de la competició via XXSS i web de la FCEH.
8.- Material federatiu: Dorsals, cons, senyalització, 2 carpes, estructura dorsals, panell
informatiu, pals slalom, banderoles slalom i promoció.

4.- DATES DE COMPETICIÓ OPEN
A. Cap de Setmana 18/19 Desembre
B. Cap de Setmana 08/09 Gener
C. Cap de Setmana 15/16 Gener (Classificatori Skiri Trophy)
C. Cap de Setmana 19/20 Febrer
D. Cap de Setmana 05/06 Març

5.- FORMATS DE COMPETICIÓ OPEN – SNOWKIDZ CUP
A. Sprint lliure
B. Skicross lliure
C. Mass Start Clàssic
D. Skiatló
E. Relleus Clàssic

Barcelona, 30 Novembre 2021.
Comitè Fons FCEH
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ | ESQUÍ DE FONS OPEN

Barcelona, a .............de .......................de 20...
D’una part, la senyora Mònica Bosch i Forrellad, en qualitat de Presidenta de la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern, en endavant FCEH,
I de l’altra, el senyor/a .........................................................................., en qualitat de
............................................ de ............................................................., en endavant ..................
Reunits en el lloc i la data de l’encapçalament, manifesten:
És voluntat de la FCEH obrir l’esport reglat de l’esquí alpí, a persones que puntualment vulguin
participar en alguna competició Open que no formi part d’algun circuit de les diferents
competicions i categories d’aquest esport.

És voluntat de .............................................................................. organitzar una competició
d’esquí de fons, oberta a participants amb llicència de competició oficial FCEH en algunes o totes
les seves modalitats (estatal, autonòmica o llicència de dia).

El ........................................................................ proposa celebrar, de manera puntual, una
competició d’esquí de fons, que durà el nom de ........................................................................, en
les dates ......................................................, en l’estació de ........................................................,
i

en

les

categories,

tant

femenines

com

masculines,

següents

.............................................................................
La FCEH accepta incloure l’esmentada competició dintre de l’apartat de curses Open, sempre
què:
1.- Que figuri l’anagrama de la FCEH en el programa i en els resultats de la mateixa.
2.- Que tots els participants posseeixin llicència de competició vigent.
3.- Que hi hagi la presència d’un Delegat Tècnic designat per la FCEH a la competició.
4.- Que les categories siguin les equivalents a les reglades pel Comitè Alpí de la FCEH
amb possibilitat d’incorporar 2 categories a triar per l’organització.
5.- Que no estigui inscrita a cap altre circuit o lliga.
6.- Que la pista compleixi amb les normes de seguretat mínimes. La pista haurà d’estar
tancada al públic, degudament delimitada i amb l’arribada protegida.
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Per tal de complir l’anterior, la FCEH es compromet a:

1.- Incloure la competició en el calendari de les competicions open de la FCEH.
1.- Habilitar les llicències de dia per a poder competir en l’esmentada competició a un
preu de 6 euros per dia de competició/ 2 euros per dia de competició Snowkidz Cup.
2.- Tramitar les inscripcions a l’esmentada competició, per tal d’acreditar que tots els
participants estiguin en possessió de la corresponent llicència, i per tant cobrar per això
la quantitat de 1 euro per cada inscripció.
3.- Designar per part del Comitè Fons FCEH el Delegat Tècnic per a la competició.
Aquest serà designat una setmana abans de la competició.
4.- Donar validesa als resultats de la competició, i per tant publicar-los oficialment.
5.- Liquidar l’import final de la competició a l’organitzador, en un termini màxim de 10
dies hàbils un cop rebuda la documentació sol·licitada., seguint el següents paràmetres:
A.- Els ingressos seran els corresponents a tots els efectuats per les inscripcions.
B.- Les despeses a descomptar seran les següents:
a) El cost de gestió de les tramitacions
6.- L’import a rebre serà el total de les inscripcions menys un euro per inscripció més la
quantitat esmentada al punt 3.5.
Després de la cursa us comunicarem l’import que us correspon i haureu de presentar una factura
del vostre club indicant:
ORGANITZACIÓ DE LA CURSA OPEN D'ESQUÍ DE FONS (nom de la cursa), CELEBRADA
A (lloc de la celebració), EL DIA (data de celebració).
Indiqueu a la factura: Factura exempta d' IVA segons l' Article 20, 13º, d, Llei 37 / 1992.
7.- També podeu presentar una o varies factures dels vostres proveïdors, fins arribar a
l’import que us correspongui, en concepte de: lloguer de pistes, manteniment de pistes, controls,
cronometratge, forfets, allotjament, trofeus, etc. Al concepte de la factura han d’indicar:
SERVEI DE ( el que correspongui). A LA CURSA OPEN D'ESQUÍ DE FONS (nom de la
cursa), CELEBRADA A (lloc de celebració), EL DIA (data de celebració).
8.- Els vostres proveïdors hauran de facturar a la FCEH i els hi pagarem directament des
de la FCEH:
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN
NIF. Q 5856328 I
Rambla Guipúscoa, 23-25, 1er.pis, porta E
08018 Barcelona
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Recordeu que les factures han de portar totes les dades fiscals: nom empresa, NIF, adreça,
registre mercantil, detall del servei, import del servei, IVA desglossat, IRPF si correspon, etc.

9.- El delegat tècnic presentarà la seva nota de despeses a la FCEH i cobrarà
directament de la FCEH. Posteriorment presentarem un càrrec per aquest concepte al vostre
club.

I en prova de conformitat, firmen aquest Conveni de Col·laboració, que consta de 3 pàgines, totes
elles firmades, en el lloc i data de l’encapçalament.

Sra Mònica Bosch i Forrellad

Sr/Sra. ............................................................

Federació Catalana d’esports d’Hivern

Club ................................................................
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