Reglament per les curses de Freestyle d’Andorra temporada 14-15.

Totes les curses d’Snowboard celebrades a Andorra queden subjectes al
reglament Internacional d’esquí (RIS) i a les precisions que fixa la FIS per
cada temporada, excepte en algunes modificacions especials i que es
detallen a continuació;.
2.0.- Reunió prèvia a la prova;
S’organitzarà una reunió abans dels entrenaments per parlar del
funcionament i les especificats de la cursa en funció del nombre d’inscrits,
meteorologia, etc.. En la reunió hi han d’assistir obligatòriament els Caps
d’equip, el director de la prova i el delegat Tècnic de la FAE.
2.1.- Disposicions generals per a totes les proves:
Disciplines; Half pipe (HP), Slopestyle (SS/SBS), Big Air (BA),
Categories d’edats; Segons s’estipula a la FIS i FAE.

La classificació per edat i gènere s’haurà d’enviar a la FAE, i clubs.

Publicació resultats de cada prova:
Desprès de cada cursa el Club organitzador publicarà la llista de resultats
i la FAE publicarà a la pagina web per categoria d’edat i gènere; U10U12, U14-U16, U18-U21 i Sènior.
Entrega de premis de cada prova es realitzarà un cop finalitzada la
prova. S’entregarà premis als tres primers classificats de cada categoria i
gènere en; U10-U12, U14-U16, i l’absoluta que compren els U18-U21 +
Sèniors. El primer U18-U21 classificat de la general absoluta també serà
recompensat ambdós gèneres. * En cas que el primer de la general
també sigui el primer U18-U21, el Jurat decidirà si es premia al vencedor
de la categoria inferior (cadet U18).
L’entrega de premis dels Campionats Nacionals d’Andorra es realitzarà el
mateix dia i lloc que l’entrega de premis dels NC d’Andorra en alpí. Les
categories premiades seran les estipulades segons la FIS i la FAE (U10-U12U14-U16-U18-U21-Senior).
Podran participar els corredors compresos en les categories; U10-U12-U14U16-U18-U21 i Sèniors. Es permesa la participació conjunta dels corredors
en tres grans grups (U10-U12, U14-U16, i l’absoluta que compren Juniors i
U18-U21 - Sèniors) en totes les proves.
Només competiran els corredors que disposin d’una llicència FAE en vigor
i dins de la seva categoria d’edat i sexe U10-U12-U14-U16-U18-U21 Sènior).
Els corredors amb llicència estrangera podran participar en les curses
organitzades a Andorra
La decisió de permetre noves inscripcions el mateix dia de la competició
es deixa al criteri del Delegat Tècnic.
El casc i les proteccions dorsals són d’ús obligatori tant per freestyle com
Snowboard i per la resta del material segons el RIS.
Específicament en les proves jutjades (HP, BA, SBX, SS), els jutges hauran
de ser qualificats i de preferència jutges titulats amb un mínim de dos
jutges per prova.
En cas de no poder fer finals, els resultats de les proves qualificadores
podran ser valides si el DT així ho estima.
Un dia d’entrenament sobre la mateixa pista està forçament recomanat
sigui el dia anterior de la competició, o un mínim d’una hora abans l’ inici
principi de la competició.
En cas que l’estat de la neu canviï molt (temperatura o enduridor) es
podrà autoritzar una ronda d’entrenament per corredor (per verificar
velocitats) abans de la final en cas que hi hagi temps suficient per no
endarrerir massa la competició.

Es imprescindible que abans de començar els entrenaments, les rondes
classificatòries i les finals de qualsevol prova, l’equip de socorristes estigui
a la sortida amb el material corresponent. En el cas d’una evacuació
d’un corredor/a accidentat, no es reprendrà la cursa fins que aquest no
hagi estat evacuat i fins que l’equip de socorristes estigui de nou a la
sortida i/o reemplaçat per un altre equip de socorristes.

2.2.- Desenvolupament d’una prova de HP, SBS, SS, BA, SBX:
Format 1; Tots junts per categories.
S’intentarà fer sempre dues rondes de classificació.
La classificació per a disputar les finals es traurà del millor resultat obtingut
en una de les dues rondes.
Els (8-6) millors de cada categoria estaran classificats per la final. En
funció de la meteorologia i dels horaris el DT pot reduir les finals.
El nombre de finalistes i el format de competició de la final poden variar
en funció de les condicions meteorològiques. No obstant tota
modificació haurà de ser acceptada per el DT de la FAE i comunicada
oficialment a tots els participants 1 hora abans del principi de la primera
ronda de competició (final).
Tots els finalistes efectuaran dues rondes.
L’ordre de sortida de les proves de qualificació serà per ordre aleatori,
dels més petits femenins als més grans masculí.
L’ordre de sortida de les finals (per les dues rondes) serà l’ invers dels
resultats de les rondes de qualificacions.
La classificació final es traurà del millor resultat obtingut en una de les
dues rondes.
2.3.- Quadre de desnivells i característiques de cada prova;

En Half-Pipe (HP) es recomana;
HP

Mínim

Màxim

Inclinació

14º

18º

Llargada

100 m

140 m

Amplada (mur a mur)

14 m

18 m

Alçada de paret

5m

5.5 m

Radi de transició

4m

5m

Vertical

0.3 m a 85º

Pla del mig

5 m (amplada maquina)

Àrea d’acceleració

5m

Distancia banderes interior/mur

1.5 m

Distancia xarxa

0.5 m

Cal tenir a disposició un equip d’allisadors en cas que la neu es transformi
molt per tenir la transició i el pla en les millors condicions possibles (s’ha de
derrapar entre les mànigues i no entre els corredors d’una mateixa
ronda).
Colorant: Una línia per determinar el final del HP, en cas de poca visibilitat
s’haurà de colorar tot el cooping i la vertical del cooping fins el pla cada
3-5 metros.
Enduridor de neu; S’ha de posar entre cada màniga i mai entre corredors
d’una mateixa manega.

Slopestyle (SBS Snowboard; SS esquí)
Una competició de Slopestyle ha d’estar constituïda de dos o més línies.
Una línea de Slopestyle està composada d’un mínim de :
- dos mòduls « aeris » (salts/hip/quarter)
- dos mòduls « slides » (rail/caixo/wallride)
Característiques generals del Slopestyle recomanades :
- inclinació de 13º a 20º
- Llargada de 150 a 300 m
-amplada de 30 a 50 m
Les dimensions i quantitats de mòduls es podran adaptar a les condicions
de la pista desprès de verificació i aprovació de les persones designades.
Un nombre suficient de shapers amb el material necessari estaran a
disposició de l’organització per arreglar els mòduls.

Durant els entrenaments és important disposar d’una persona a cada
rampa per tancar el salt en cas de caiguda i per informar al jutge de
sortida. El personal ha de disposar del material necessari per dur a terme
aquesta tasca.
Colorant per pintar el cooping i costats del salt, el principi de la recepció i
una línia horitzontal cada 1,5-3 metros en tota la recepció. (a intervals
regulars per distingir el pendent.
Big Air (BA)
Una competició de Big Air ha d’estar constituïda d’una rampa amb un
mínim de dos salts de la forma següent:
Carrereta:
Angle: 22º
Llargada: 60m
Amplada: 8 m mínims
Zona plana abans del salt (0º 5-10m mínim)
Salt: la mida dels salts dependrà de la categoria per la qual està
fabricada. Si un corredor d’una categoria inferior i el seu entrenador fan
la demanda per saltar en un salt més gran, el Jurat només ho podrà
autoritzar durant la reunió d’equips (els jutges ho hauran d’adaptar a la
notació).
Mides Absolut:
Amplada: 5m
Alçada: 3-5m
Angle: 25º-30º
Pla (cooping del salt-recepció) 10-18 m (absoluts U18-U21-Senior), 5-12
(U14-U16), U10-U12 (màxim 4 metres).
Zona de recepció:
angle: 30º
Amplada: 22 m
Longitud: 30 m
Transició fins el pla 10 m
La fabricació, angles i desnivells han de permetre agafar la velocitat
correcta per arribar a la zona de recepció i poder caure sense haver de

produir una recepció important. Posteriorment s’ha de disposar d’una
zona plana per poder frenar.

