Proposta de modificació del Reglament d’organització i funcionament del
Delegats Tècnics Nacionals.

El delegat tècnic (DT)

Definició
El DT és el representant oficial de la FAE en les competicions oficials
inscrites en el calendari FAE.
El DT forma part de la Sots comissió de delegats tècnics de la FAE, que al
seu tron depèn de la Comissió Tècnica de la FAE.
Funció
Les tasques principals del DT són:
- Vetllar pel respecte dels reglaments i instruccions de la FAE,
- Aplicar amb màxim rigor les mesures necessàries per a garantir la
seguretat i el correcte desenvolupament de les competicions,
- Aconsellar, assessorar i col·laborar amb els organitzadors dins el marc de
la seva missió i funcions, i
- Representar oficialment a la FAE a les competicions que se li assignin.
Organització
L’organització dels DT depèn de la Comissió Tècnica de la FAE, que
nomena un responsable dels delegats tècnics nacionals, per períodes de
2 anys.
Condicions prèvies
El desenvolupament de la funció de DT comporta haver superat la
formació prèvia i gaudir de la llicència vigent de DT.
Procés de selecció per als nous DTs.
La Comissió Tècnica de la FAE, previ acord de la Junta FAE, convocarà
les places per a DTs nacionals en funció de les necessitats de cada
temporada i mitjançant el plec de bases en vigor (adjunt aquest
reglament).

Formació
Tots els candidats accediran al programa de formació teòric/pràctic de
delegat tècnic FAE que actualment organitza la Federació Andorrana
d’Esquí.
Així mateix hauran de participar al reciclatge anual que organitzen les
federacions nacionals en consonància amb la FIS. En la seva absència
per causa justificada, l’aspirant haurà de participar a la Jornada Tècnica
que la FAE organitza abans de l’inici de cada temporada.
Només un candidat DT podrà exercir amb el DT titular (l’òrgan competent
de la FAE, podrà acordar justificades excepcions).
Cada candidat, mentre dura la seva formació, ha de realitzar un mínim
de dos missions avaluadores amb diferents DTs nacionals avaluadors. (a
poder ser una de tècnica (SL o GS) i una de velocitat (DH o SG) )
El candidat a DT ha d’adreçar un informe personal sobre la competició,
tant al responsable dels delegats tècnics nacionals FAE.
El DT avaluador controla i avalua la feina realitzada pel candidat a DT.
Amb aquest objectiu, ha d’emplenar i enviar en doble còpia el formulari
oficial d’avaluació pràctica del candidat, al responsable dels delegats
tècnics nacionals FAE.
El DT avaluador és responsable de la formació del candidat confiat per a
la missió.
Un cop assolides les proves tècniques, el candidat haurà d’assistir de
forma obligatòria al reciclatge següent a la formació, on haurà de
superar satisfactòriament una prova escrita.
Un cop assolida la prova escrita i obtinguda la confirmació d’admissió de
la Comissió Tècnica de la FAE, el candidat rebrà una llicència personal i
numerada de DT nacional.
Llicència
Tot DT nacional ha de tenir la llicència FAE de DT. La vigència d’aquesta
llicència és de 12 mesos i mentre el DT estigui en actiu, aquesta es
renovarà de forma automàtica.
Tots els DT amb llicència tenen l’obligació de participar a les formacions i
reciclatges anuals que organitza la FAE i la FIS. El DT, que durant el termini
de 2 anys consecutius, no hagi acomplert cap missió confiada o no hagi
participat, sense raó justificada, a les sessions formatives i reciclatges, més
amunt esmentats, perdrà la seva llicència. Per obtenir-ne una de nova,
haurà de seguir un nou procés de formació.

Excedència
La Comissió Tècnica de la FAE, prèvia sol·licitud del DT, podrà atorgar
excedències voluntàries o involuntàries als DTs nacionals.
L’excedència voluntària no podrà excedir el termini màxim de 2
temporades consecutives, a excepció de les persones que per
nomenament desenvolupin càrrecs incompatibles amb les funcions de
DT, que podran gaudir d’una excedència equivalent al període de temps
que duri el seu nomenament.
L’excedència involuntària pot donar-se per motius majors, com per
exemple les malalties greus, els desplaçaments laborals, etc...
Els DTs que hagin complert els 65 anys, així com els DTs que desenvolupin
funcions FIS, si així ho desitgen, passaran a la situació de reserva. Aquesta
situació comporta la no obligatorietat de designar-los per a realitzar
missions en competicions nacionals. Per contra, la Comissió Tècnica
aprofitarà els seus coneixements i experiència per a desenvolupar
diferents tasques tècniques, com per exemple la formació i l’avaluació
dels candidats, les comissions d’estudi i anàlisi dels reglaments, la
col·laboració activa en esdeveniments de primer nivell (EC, WC), etc...
Nominació
La nominació del DT per a cada competició es realitzarà sota la supervisió
del responsable dels delegats tècnics nacionals, amb el vist-i-plau de la
Comissió tècnica de la FAE.
A ser possible, el DT no ha de ser membre actiu del club organitzador de
la competició.
Substitució del DT
Quan un DT no pot complir amb la missió encomanada, ha de comunicar
la seva impossibilitat al responsable del DTs, dins un termini raonable (7
dies abans de la primera reunió dels caps d’equip), per tal de poder
trobar un substitut.
En cas d’urgència, el Jurat de la competició, podrà nomenar un DT
reemplaçant, que ha de reunir però, els requisits establerts per actuar
com a DT.
El DT substitut gaudirà dels mateixos drets i obligacions que el DT
inicialment nomenat.
Sancions
L’actuació irregular del DT, podrà comportar la imposició de sancions tal i
com estableix el RIS i la FIS. Les sancions seran interposades per la
Comissió Tècnica, prèvia aprovació de la Junta de la FAE.

Organitzadors i programa
Els organitzadors hauran de contactar en temps oportú amb el DT
designat.
Les anul·lacions o modificacions de programa, s’hauran de comunicar
immediatament al DT i a la FAE, respectant sempre els terminis estipulats
pel reglament.
En competicions de velocitat (DH-SC-SG), el DT i el DT assistent hauran
d’inspeccionar la pista abans de la seva preparació.
Assegurança
La FAE, sigui per sol·licitud del DT, sigui per renovació tàcita, lliurarà a
principi de temporada a cada DT actiu una llicència de DT FAE. Aquesta
llicència ha de cobrir de forma suficient els possibles danys propis que
qualsevol DT pugui patir en el desenvolupament de la seva missió, així
com la responsabilitat civil que se li pugui imputar durant el correcte
desenvolupament de la seva tasca.

Raport del DT
El DT ha d’omplir, signar i enviar a la Comissió Tècnica de la FAE un dossier
de la prova, on s’hi adjuntaran els següents documents:
1. Informe del DT.
2. Resultats oficials i càlcul de la penalitat, degudament signats.
En cas de necessitat,
complementaris

el

DT

adjuntarà

també

els

documents

3. Llista de presència de la reunió dels caps d’equip i sorteig de
dorsals.
4. Raport del cronometratge (en cas de qualsevol tipus de problema
amb el cronòmetre electrònic o cronòmetre manual).
5. Acta de les decisions del Jurat, si se’n dona el cas.
6. Full de reclamació, si se’n dona el cas.
7. Acta del Jutge àrbitre amb els desqualificats i la fulla del control, si
se’n dona el cas.
8. Informe mèdic, en cas d’accidents durant la competició o els seu
entrenament.
9. Informe complementari.

Tots els formularis necessaris es poden trobar i descarregar a la pàgina
web de la FAE: www.fae.ad, i del llapis de memòria que lliura la FAE.

La transmissió del dossier es pot fer de forma electrònica a l’adreça de la
Comissió Tècnica de la FAE: ctecnica@fae.ad, o bé de forma física a la
seu de la FAE (si és possible, en acabar la competició i com a màxim dins
el termini de tres dies comptats a partir de l’acabament de
l’esdeveniment).
L’organitzador, un cop el DT valida els resultats oficials, els tramet de
forma electrònica a l’adreça: resultats@fae.ad.

Accés a DT FIS
La Comissió Tècnica de la FAE, quan la FIS així ho determini, pot presentar
aspirants a DT FIS, prèvia aprovació de la Junta de la FAE.

Els aspirants a DT FIS han de reunir els següents requisits:
-

-

Presentar la seva sol·licitud davant el responsable dels DTs
nacionals,
Ser majors d’edat i preferentment de nacionalitat andorrana.
Els residents també podran optar sempre i quan acreditin una
residència legal ininterrompuda al Principat de 20 anys, llevat
dels residents originaris de països amb convenis bilaterals
privilegiats (França, Espanya i Portugal, on el termini es redueix a
10 anys de residència ininterrompuda),
No superar l’edat màxima que recomana la FIS (recomanació),
Estar en possessió de la llicència de DT FAE i haver exercit com a
DT nacional durant 3 temporades consecutives o 5 alternes,
Haver actuat en tot tipus de competicions, tant tècniques com
de velocitat,
Haver actuat com a DT assistent en competicions internacionals
a Andorra (FIS, EC, WC, CHI, ENL, etc...),
Haver actuat com a DT als Campionats Nacionals INF,
Haver
participat
en
l’organització
de
competicions
internacionals, ocupant càrrecs de responsabilitat,
Conèixer i dominar un dels idiomes oficials de la FIS; francès,
anglès, alemany o rus.

Baixa de DT FIS
La Comissió Tècnica de la FAE, prèvia acord de la Junta de la FAE, podrà
sol·licitar al DT FIS que deixi lliure la seva plaça a d’altres possibles
aspirants, quan durant 3 anys consecutius, i havent rebut designacions
per part de la FIS, no s’hagi realitzat cap actuació, sempre i quan no
existeixi causa justificada.
Recursos
Contra qualsevol decisió de la Comissió Tècnica de la FAE, o del
responsable del DTs nacionals es podrà interposar recurs de reposició i/o
d’alçada.

PLEC DE BASES DE SELECCIÓ DE DELEGATS TÈCNICS DE LA FEDERACIÓ
ANDORRANA D’ESQUÍ (Temp. 2013-2014)

1.- Objecte:
Amb l’objectiu d’ampliar el nombre de delegats tècnics nacionals (DT’s)
d’esquí alpí, es convoca un concurs per a cobrir dos places d’aspirant a
DT FAE.
2.- Missió del lloc:
•

Vetllar pel respecte dels reglaments i instruccions de la FAE.

•

Aplicar amb màxim rigor les mesures necessàries per a
garantir la seguretat i el correcte desenvolupament de les
competicions.

•

Aconsellar, assessorar i col·laborar amb els organitzadors dins
el marc de la seva missió i funcions.

•

Representar oficialment a la FAE.

3.- Condicions generals:
Els requisits necessaris per a poder optar a la convocatòria són:
Ser presentat per un club afiliat a la FAE.
Acreditar experiència demostrable en tasques organitzatives en proves
d’esquí alpí i/o amb titulacions esportives relacionades amb l’esqui alpí,
així com l’experiència en tasques professionals directament
vinculades tant,
nacionals
com
internacionals
(entrenadors,
cronometradors, jutges deporta, etcètera...)
Tenir un bon nivell d’esquí.

4.- Sol·licituds:
Les persones interessades hauran d’adreçar una instància escrita o carta
de motivació, a la Comissió Tècnica de la Federació Andorrana d’Esquí,
acompanyada de la carta de presentació del club i d’un currículum.
Tota la documentació haurà de ser tramitada a la FAE pel club que
efectuï la presentació de l’aspirant. Cada club podrà presentar un màxim
de dos aspirants per convocatòria.

5.- Formació - Proves:
Tots els candidats accediran al programa de formació teòric/pràctic de
delegat tècnic FAE que actualment organitza la Federació Andorrana
d’Esquí. Un cop finalitzada la formació s’efectuarà un examen teòric i un
de pràctic.
El temari de la prova teòrica és el següent:
•

Reglament Internacional d’Esquí -RIS-(Versió actualitzada)

•

Reglaments de
actualitzada)

•

Reglaments de delegats tècnics d’Andorra. DT’s FAE( Versió
actualitzada)

•

Mesures de seguretat en pista (xarxes,...)

les competicions d’Andorra –RFAE- (Versió

El temari de la prova practica és el següent;
• Haurà de realitzar unes practiques en una prova de velocitat i
en una de tècnica. Ambdós casos serà avaluat per un DT FAE
Internacional.

7.- Composició del Comitè tècnic de selecció:
El comitè tècnic organitza i valora les proves de selecció, i n’és el màxim
responsable del seu correcte desenvolupament.
Formen part del Comitè tècnic de selecció:
•

El director tècnic de la FAE

•

El president de la Comissió tècnica de la FAE

•

El responsable dels delegats tècnics FAE

8.- Puntuació final:
Finalitzat el procés de selecció, el Comitè proposarà a la Comissió
Tècnica, els candidats que hagin obtingut les millors notes.
La Comissió Tècnica nomenarà els nous delegats tècnics FAE.

