
 

 

 
 
 
 

PROTOCOL PER A ANUL·LACIONS DE CURSES FAE  
 

 

1- Calendari FAE: Totes les curses presentades en el calendari Nacional es 

consideraran curses FAE, exceptuant les curses Internacionals (FIS). 

2-Anul·lació d’una cursa FAE amb antelació: Les curses FAE es podran aplaçar i/o 
anul·lar amb una antelació mínima de 6h abans del sorteig de dorsals, sempre per 
motius justificats i prèvia comunicació a la FAE. Així mateix el club organitzador 

haurà de comunicar-ho al DT FAE assignat, via email o via telefònica. 

3- Anul·lació d’una cursa de Campionats Nacionals FAE: Les curses seleccionades 
com a curses Campionats Nacionals en el calendari FAE es podran aplaçar i/o 
cancel·lar per part del club organitzador amb una antelació mínima de cinc dies 
abans del reconeixement de la 1ra prova, sempre per motius justificats i prèvia 
comunicació a la FAE. Així mateix el club organitzador haurà de comunicar-ho al 

DT FAE assignat, via email o via telefònica. 

4- Anul·lació o aplaçament de curses a última hora: Les curses FAE que per motius 
climatològics extrems o altres motius de darrera hora que posin en perill la 
seguretat i igualtat esportiva dels corredors, podran ser anul·lades i/o aplaçades 

previ acord del jurat de la cursa en qüestió, el qual redactarà el corresponent full 
de decisions del jurat i ho comunicarà a la FAE el més aviat possible. L’encarregat 

d’efectuar la comunicació a la FAE per aquest cas és el DT FAE.  

5- Anul·lacions de curses FIS: Les curses FIS que es realitzen al País es regiran pel 

Reglament internacional d’esquí. (RIS) 

6- Conclusions: Aquest protocol és una guia per a la bona comunicació entre els 

organitzadors, els delegats tècnics i la Federació Andorrana d’esquí.  

Així mateix, una bona organització i gestió del calendari de curses a Andorra pot 

facilitar l’organització del entrenadors i clubs amb els seus corredors. 

En tot cas el que sempre hem de fer prevaldre és el sentit comú i no posar mai en 
entre dit la seguretat dels corredors, organitzadors ni oficials FAE. 

 


