
 

 

 

Reglament relatiu al càlcul dels punts i penalitats de les 
competicions d’esquí alpí FAE 2013 – 2014 

 
 
 
1.- Factor F 
Els factors F utilitzats són els mateixos que s’utilitzen a les proves FIS: 
 
Descens 1370,   Eslàlom 620,   Gegant 2 mànigues 890,  
Súper Gegant 1050,  Súper Combi 1070, Combi Race 890, Gegant 1 
màniga 1050. 
 
Aquests factors, així com succeeix amb els de la FIS, poden variar d’any 
en any. 
 
 
2.- Càlcul dels punts de cursa 
Els punts de cursa es calculen segons la següent fórmula matemàtica; 
 
 (Tx/To -1) x F 
 
Tx= temps en segons del corredor 
To= temps en segons del guanyador 
F= valor del factor F segons disciplina 
 
 
3.- Càlcul de la penalitat de la carrera 
 
El càlcul de la penalitat de la carrera es realitza segons preveuen els 
reglaments de la FIS: entre els 10 primers classificats es cerquen i sumen els 
punts FAE dels 5 millors corredors (TOTAL A), més els punts FAE dels 5 millors 
corredors que han pres la sortida (TOTAL B), menys els punts de cursa dels 
5 corredors seleccionats en el grup A (TOTAL C). 
 
El resultat es divideix entre 10 i se li suma l’additiu del circuit. 
 
TOTAL A  +  TOTAL B  -  TOTAL C  :  10  + Additiu del circuit. 
 
 
 
4.- Penalitats mínimes, màximes, nota “forfaitaire” màxima i additius del  
 
circuit 
 
Els càlculs de les penalitats es completen tenint en compte la penalitat 
mínima i màxima permesa, la nota “forfaitaire” màxima que s’atorga als 



 

 

competidors amb punts superiors o sense punts i els additius del circuit. 
 
Penalitat mínima:   40 punts 
Penalitat màxima:  255 punts 
Nota “forfaitaire”:  300 punts 
 
Additiu circuit:   5 punts 
Additiu prova penalitzada (gegant amb una sola mànega): 
     60 per els homes i 80 per les dames 
 
 
QUADRE PENALITATS, ADDITIUS I NOTA MÀXIMA  FAE – FFS   2013 - 2014 
 

 
                             
 
5.- Particularitats del càlcul de la penalitat 
 
Si entre els 10 primers classificats figuren menys de 5 corredors amb punts 
FAE o si entre els 5 millors corredors que han sortit hi ha menys de 5 
corredors amb punts FAE, la nota “forfaitaire” màxima serà atribuïda als 
corredors menys ben classificats a la competició o als corredors restants. 
 
Quan dos o més corredors estiguin classificats amb igual temps a la 10a 
posició, per al càlcul de la penalitat es tindrà en compte el corredor o 
corredors amb els millors punts FAE. 
 
Quan dos o més corredors tenen els mateixos punts FAE, classificats amb  
igual temps a la 5a. posició, per al càlcul de la penalitat es tindrà en 
compte el corredor o corredors amb els punts de cursa més elevats. 
 
 
 
 
6.- Utilització de la nota “forfaitaire” màxima 
 
La nota “forfaitaire” màxima resta fixada en 300 punts per a tots els nivells.  
 
Per tal de sumar els punts del “TOTAL A”; si com a mínim existeixen tres 
corredors amb punts FAE, es tindran en compte prioritàriament els punts 
d’aquests tres corredors, que es completaran fins els cinc estipulats, 
atribuint la nota “forfaitaire” màxima als corredors (que no tinguin punts o 
els seus punts siguin superiors a la nota màxima). 
 



 

 

Per tal de sumar els punts del “TOTAL B”; si com a mínim existeixen tres 
corredors amb punts FAE, es completarà el càlcul amb dos corredors més 
(que no tinguin punts o els seus punts siguin superiors a la nota màxima), 
als qui se’ls atribuirà la nota “forfaitaire” màxima. 
 
Qualsevol corredor amb punts FAE, amb una nota superior a la nota 
màxima descrita, que sigui tingut en compte per al càlcul de la penalitat, 
se li atribuirà aquesta nota màxima (només per efectuar el càlcul), tant 
pel que fa als punts del TOTAL A i B, com pel que respecta als punts de 
cursa del TOTAL C. 
 
7.- Menys de tres corredors amb punt FAE 
 
Quan entre els cinc corredors que compten per al càlcul de la penalitat 
hi ha menys de tres corredors amb punt FAE; la competició no es pot 
homologar. Per tal de que es pugui calcular la penalitat serà necessari un 
mínim de cinc corredors arribats, dels quals tres amb punts FAE. 
 
8.- Adaptació de la regla anterior al nivell dels pollets A 
 
Per tal de permetre una primera classificació a aquest inicial nivell, la 
penalitat es podrà calcular segons les condicions següents: 
 
Si a la classificació final només hi ha un o dos corredors amb punts FAE;  

- entre els deu primers arribats es completarà fins els cinc 
necessaris, tenint en compte la nota “forfaitaire” màxima els 
corredors sense punts millors classificats, 

- entre els cinc millors que han sortit es podrà completar fins els  
                cinc necessaris atribuint la nota màxima. 
 
Si cap competidor té punts FAE, la nota màxima s’atribuirà als cinc 
primers de la llista de sortida i als cinc primers de la classificació final. 
 
9.- Transmissió i homologació dels resultats  
 
Els resultats oficials s’han d’editar obligatòriament seguint els criteris i la 
forma que marca la darrera versió del programari autoritzat per la FAE. 
 
Un cop el delegat tècnic ha validat els resultats oficials, es recomana una 
ràpida transmissió electrònica a la Comissió Tècnica de la FAE a la 
adreça  resultats@fae.ad. 
Es tracta dels fitxers cursa del programari i dels resultats en pdf per tal de 
poder homologar els resultats. 
 
En la mateixa línia, un cop el delegat tècnic ha formalitzat el seu informe, 
es recomana també la transmissió electrònica del mateix a la Comissió 
Tècnica de la FAE (fitxer preferiblement en format pdf o word, adreça 
ctecnica@fae.ad). 



 

 

 
10.- Classificació per punts FAE 
 
Per tal de poder establir una classificació per punts FAE, es tenen en 
compte els resultats obtinguts durant les competicions desenvolupades 
en un determinat termini de temps, aquest termini es denomina: “termini 
de presa en compte”. 
 
Els punts que apareixen en una llista tenen una durada limitada: “termini 
de validesa” dels punts FAE. La temporada d’esquí es divideix en 8 
períodes de durada variable, directament relacionada amb l’activitat 
esportiva. 5 d’aquests períodes es corresponen amb l’activitat d’hivern. 
  
LLISTES TEMPORADA 2013 – 2014 (FFS I FAE) 
 

 
 
 
11.- Naturalesa dels punts FAE 
 
Els punts FAE atribuïts als corredors són el resultat de la suma dels seus 
punts de cursa, de la penalitat i dels seus possibles suplements o 
penalitzacions eventuals. En principi els resultats de les proves obtinguts 
durant el termini de presa en compte, un cop aquests han estat validats i 
homologats per la Comissió Tècnica de la FAE, serveixen per establir els 
punts FAE de la propera llista. 
 
Si un resultat arriba després de la data màxima de presa en compte, serà 
tingut en compte per al càlcul de la següent llista, la prova però conserva 
la seva data de desenvolupament que definirà al seu torn el termini de 
validesa del resultat. 
 
12.- Durada de la validesa dels resultats 
 
Un resultat resta vàlid durant els 15 mesos següents a la data de la 
competició. 
 



 

 

13.- Càlcul de la nota 
 
Els punts FAE de la nota de cada corredor es realitza de la següent forma: 
 

 
- 2 resultats o més: es calculen tenint en compte la mitjana dels 2 

millors resultats o el millor resultat més 20 punts (es té en compte 
la nota més beneficiosa per al corredor). 
 

- 1 resultat: es calcula tenint en compte el resultat més 20 punts. 
S’identifica a la llista per una “X”. 

 
 

- 0 resultat: si durant el període de càlcul (15 mesos), la nota es 
calcula a partir del darrer resultat sumant 10 punts de 
penalització per cada mes, a partir del 15è mes més 1 dia i fins al 
30è mes. S’identifica a la llista per una “@”. 
 

- 0 resultat: al exhaurir el termini anterior (30 mesos més 1 dia), si 
el corredor no ha fet cap resultat, continuarà figurant a la 
classificació amb una nota però de 500 punts, sota reserva 
d’ésser eliminat. S’identifica a la llista per una “&”. Tota 
interrupció de llicència anul·la aquesta possibilitat. 

 
 
 
14.- Corredors lesionats 
 
El període màxim amb estatut de lesionat és de 30 mesos. 
 
Durant els primers 15 mesos, la nota de referència del corredor lesionat 
restarà congelada, s’identifica a la llista per un “-“. A partir dels 15 mesos i 
1 dia, se li aplicarà el coeficient: 0,22 (mínim 4 i màxim 20), s’identifica a la 
llista per un “+”. 
 
 
15.- Reclamacions 
 
Qualsevol corredor o el seu representant, en cas de disconformitat amb 
la seva nota de punts, podrà recórrer davant la Comissió Tècnica de la 
FAE. 

 


