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Va succeir fa un parell d’hiverns a una estació de

l’Estat. Es disputava el gegant de la Copa d’Europa. Ja

havien baixat més de 35 esquiadors i de cop i volta el

delegat tècnic de la cursa va veure que alguna cosa

fallava, que no tot s’estava desenvolupant com mar-

quen els cànons, fins l’extrem que es va haver de sus-

pendre la primera mànega. Resulta que el servei de

cronometratge no funcionava correctament. Que quan

ja havien baixat més de 30 corredors només tenien el

temps d’uns quinze. Quan el delegat es va adonar gai-

rebé se li van posar els cabells més blancs dels que ja

té. Va reunir el jurat i es va decidir suspendre la prime-

ra mànega, ajornar la competició i començar de

nou a la tarda. Resultat, es va acabar a les tantes.

Normalment aquestes situacions no succeeixen i

la gran part de les curses programades es dispu-

ten amb certa normalitat, tot i que en Kim

Carreras, delegat tècnic de la Federació Catalana

d’Esports d’Hivern (FCEH) encara recorda el cas

d’un cronometrador que va anar a uns Campionats de

Catalunya sense la roba d’abric adequada. “Va venir

sense ni tan sols l’anorac. Tampoc no sabia esquiar,

però en aquest cas no passa res, ja que avui en dia et

porten amb la moto, però va sortir viu de miracle”, diu

el bo del Kim.

Retirar-se a temps no és cap derrota

Hi ha els que van de fanfarrons per la vida i no pleguen

mai abans d’hora perquè els fa vergonya o perquè es

creuen capacitats per sortir del pas, quan retirar-se a

temps sempre és de savis i no pas de covards com

alguns es pensen o poden arribar a pensar. És a dir, que

si en una competició surten dos o tres corredors i el

quart no dóna el temps, sempre és millor parar per no

acumular errades que seguir com si res i confiar en

l’ajuda divina, més que res perquè aquesta no acostu-

ma mai a presentar-se a l’hora. Els problemes de cro-

nometratge són els ensurts més habituals en una

competició, ja que intervenen factors diferents. Pot

passar que el temps d’un esportista no quedi registrat

perquè fa massa vent o perquè s’ha tallat la cèl·lula,

però rarament passa, ja que com diu en Kim Carreras

“avui en dia això es resol amb la informàtica, ja que el

cronometratge d’una cursa es fa gairebé per triplicat.

Pensa que, per exemple, en competicions FIS hi ha

doble cronometratge electrònic més el manual. La ‘fei-

nada’ és que l’errada de cronometratge sigui constant,

la qual cosa pot passar perquè es treballa per línia i no

pas per freqüències de ràdio, i de tant en tant pot haver-

hi algun defecte a les línies”. També pot passar que

comenci una competició i les condicions del temps can-

viiïn de forma sobtada, ja sigui per la força del vent o

d’una espectacular nevada o que les condicions de la

pista es posin perilloses. Seguir endavant com si res en

aquests dos casos és una gran errada. “S’ha de saber

suspendre una cursa per males condicions. La gran

errada estar en no preservar la integritat física dels

esportistes, ja que l’esquí és un esport de risc. Els

esportistes són sempre el primer”.

Matinar ajuda

Partint de la base que la cursa en qüestió es desenvo-

lupa en un estadi amb cara i ulls, d’accés restringit a la

resta d’usuaris de l’estació, el més normal és que

el dia abans de la competició el delegat tècnic faci

una inspecció de la pista i un cop ja s’ha efectuat

el marcatge de l’estadi, el més convenient és

donar-li un altre cop d’ull, tot sempre en funció

del traçat. El dia abans també és quan treballen

les ratrac. A la tarda prèvia, quan acostuma a

caure el sol, quan comença a refredar, es fa el treball

de preparació perquè en el decurs de la nit baixen les

temperatures i d’aquesta forma la neu es compacta.

Cal considerar que no és el mateix passar la ratrac per

una pista pensada per a l’ús del públic en general que

per a una pista pensada per a la competició.

Normalment els rodets treballen a molta velocitat i

amb la velocitat de la ratrac molt lenta, la qual acostu-

ma a treballar de baix cap a dalt. Altres aspectes que

s’han de tenir en compte és el de la rampa de sortida,

En el correcte desenvolupament d’una cursa interve-
nen molts factors, i grans, però la bona comunió
entre ells és bàsica perquè tot surti perfecte. En
aquest sentit, els darrers retocs que es duen a
terme a l’estadi de competició són la cirereta que
necessita el pastís més dolç de la millor pastisseria.

S’ha de saber suspendre una cursa

quan toca. El delegat tècnic ha 

de controlar-ho tot
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Amb l’assessorament de Kim Carreras,

cap d’activitats de la Federació Catalana

d’Esports d’Hivern (FCEH)
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Els da

Els da
Reportatge

El material de manteniment de la pista –pales, ras-

clets, portes de recanvi, banderes, trepants…– sem-

pre ha d’estar a prop.

Tot i que està nevant i que estan baixant corredors, un

equip de gent a cada porta es preocupa perquè les con-

dicions de pas de la porta es mantinguin iguals per a

tots els corredors, apartant la neu acumulada o tren-

cant les possibles traces de l’esquiador.

Els darrer
Caseta mòbil de cronometratge. És aconsellable que

siguin casetes aïllades. En aquest cas s'encarre-

guen dels preparatius i la verificació de tot el sisate-

ma de cronometratge.

ja que s'ha de fer en el cas que l’estadi en qüestió no en

tingui. Es necessita una bona rampa de sortida, una

zona còmoda perquè els esportistes puguin escalfar i

fer els preparatius adients; i no s’ha de deixar de banda

una zona de frenada a la meta en condicions, d’acord

amb les característiques de la prova.

Pot passar que les condicions de la neu canviïn d’un dia

a un altre, que per exemple nevi de la nit al dia una bar-

baritat. En aquest cas, s’ha de treure la neu acumulada

ja sigui derrapant amb els esquís, amb pales i trepit-

jant-la perquè quedi compactada. Si tot i així no queda

compactada, s’ha de regar la pista amb una mànega,

tasca a la qual també poden contribuir els aspersors de

neu, i llençar-hi aigua, ja que amb el fred va agafant

consistència. Ja en uns nivells superiors, com una Copa

del Món, el que es fa és injectar aire directament a la

neu. Es connecten uns aparells a la neu i s’injecta aire,

de forma que per sota la base de la neu s’endureix.

“Pensa que per uns 15 esquiadors no passa res, però si

ja augmentem el nombre a uns 60, aleshores la pista es

trenca” diu en Kim Carreras.

Treballar amb temps

Totes aquestes situacions i moltes altres poden pro-

duir-se en un tres i no res, i per això s’ha de tenir sem-

pre la situació sota control, disposant del personal

adequat, sempre pensant que en els instants previs a

l’inici d’una competició sempre s’han de dur a terme un

seguit d’accions. La preparació anticipada de l’estadi se

centraria en els temes de seguretat, abalisament, tan-

cament de la pista, protecció de les zones perilloses

amb els mitjans adequats –doble o triple xarxa, en fun-

ció del tipus de pista i de la disciplina. Posem per cas

que una competició comença a les nou del matí. Hi ha

uns horaris de reconeixement per part dels corredors,

havent-hi una mitja hora des de que finalitza aquest

reconeixement i es dóna la sortida al primer corredor.

Per tant, una hora abans ha d’estar tot a punt, ja que

després vénen tres o quatre hores de molta feina, de

feina improvisada en funció de la competició. En aques-

ta hora la feina la tenen els corredors i els equips, que

són els que han de reconèixer la pista, buscar la millor

estratègia i preparar els seus equips; una sèrie

d’accions que els esportistes duen a terme perquè el

marcatge de la pista ja s’ha fet amb anterioritat.

Mentrestant, el director de cursa ha de verificar que el

servei de cronometratge funciona, que el jutge de sor-

tida, el d’arribada i totes les persones que intervenen

en el desenvolupament d’una prova estiguin ben situa-

des.

Mitja hora abans que baixi el primer esquiador s’han de

donar els darrers retocs a la pista. Ja han fet el reco-

neixement uns quants esquiadors i la sola dels seus

esquís pot haver alterat la pista, sense parlar que les

condicions meteorològiques també poden haver fet la

seva. En aquest punt, el cap de control posiciona els

controls al llarg de la pista, a les portes que correspo-

nen, inspeccionant al mateix temps el recorregut per

garantir el seu perfecte estat. Una inspecció ràpida en

què també intervenen el delegat tècnic, el jutge àrbitre

i el director de la cursa. Però, el treball no finalitza aquí,

ja que en el decurs de la mateixa els operaris repartits

al llarg del recorregut han d’anar intervenint, bé per

canviar una bandera que ha saltat o bé per control·lar

les diferents acumulacions de neu que es produeixen a

causa del pas dels corredors, deixant la línia de com-

petició en les millors condicions possibles. I no és una

tasca fàcil. Tothom va per feina, i els primers els corre-

dors. Cal pensar que en proves de velocitat els esquia-

dors surten cada 40/50 segons i aquest és el marge que

hi ha per resoldre els problemes que es plantegin. Tot,

per petit que sigui, ha d’estar sota control i principal-

ment la pista, ja que com matisa Kim Carreras, “si hi ha

una banyera abans que surti el dorsal 1 perquè s’ha

acumulat la neu a base de derrapatge dels corredors,

anem malament”. �

L’equip A

Les persones fonamentals que intervenen en el

correcte desenvolupament d’una competició són

el director de cursa, el delegat tècnic i el jutge

àrbitre. El cap de pistes és una figura que pot

intervindre dins de l’organització, però actual-

ment la seva presència no és obligatòria, i com a

tal la seva tasca seria la de controlar la tasca

d’aquest equip de treball, i que tot el material que

es fa servir a la competició estigui en perfectes

condicions. Mentre que el director de cursa pot

ser qualsevol persona amb una experiència

demostrable i de comfiança amb el club, el dele-

gat tècnic ha de ser una persona amb titulació

oficial per part de la Federació Internacional

d’Esquí (FIS) o la federació corresponent. En el

cas que sigui una cursa FIS que estigui dins del

calendari internacional, es aconsellable que no

sigui del mateix país i, per lògica, que en les com-

peticions locals no sigui de la zona on s’està dis-

putant una prova. La seva missió principal és

garantir el correcte desenvolupament de la com-

petició i l'objectiu principal és garantir la segure-

tat dels esportistes. Per la seva part, el director

de la prova ha de portar el ‘timing’ de la compe-

tició, organitzar els equips de treball. Pot ser una

persona de confiança del club organitzador. Una

persona de confiança que conegui el que té entre

mans i no s’ofegui per més que pugi el nivell de

l’aigua. De la bona entesa entre tots ells depèn

que no hi hagi cap ensurt en una competició.
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arrers re

arrers ret
En proves de velocitat és imprescindible i obligatori

una llitera a l’àrea de sortida i un metge. En proves

tècniques, sinó hi ha cap metge, ha d’haver-hi un

pister amb la motxilla medicalitzada. També pot

haver-hi una llitera en algun punt del recorregut. El

que sí ha d’haver-hi és una llitera de recanvi.

L’operari de pista, Jorge Aust, pujant per l’estadi a

una porta que s’ha trencat. Jorge Aust duu un tre-

pant amb la broca d’acer, la més habitual.

El director de pistes, que en aquest cas és el Jordi

Farreny d’Espot Esquí, fa una repassada ràpida per

tot el recorregut de la pista. El pic s’utilitza poc, però

si la neu està gelada es fa servir per treure el glaç,

per acondicionar bé la base de les ròtules perquè

les portes puguin flexar bé.

Amb la clau es cargola el pal a la neu. Quan passen

els esquiadors, els operaris verifiquen la bona posi-

ció de les portes, tornant-les a cargolar si cal.

Un equip d’operaris està atent a qualsevol incidèn-

cia, ja sigui que es trenqui el directiu Francesc

Armengol.

rs retocs
Ramon Carreras, president de la FCEH, col·locant

bé la bandera que un corredor ha malmès.

Un equip de dues persones ha de treballar per mantenir

la qualitat de la neu, garantint la finalització de la com-

petició amb èxit. A la foto, Kim Carreras fa servir un sac

d’abonament vegetal, que es fa servir al camp, i que no

és nociu per a la vegetació. Un producte de reacció quí-

mica i ràpida per endurir la neu. La sal no es fa servir

perquè es nociva. També hi ha productes químics, que

es compren en una cooperativa.

ers ret
El responsable de cronometratge de sortida, també

conegut com a "starter", verifica els últims prepara-

tius. A la imatge: Josep Maria Calderón.

A les proves tècniques es fan dues mànegues. Quan

acaba la primera baixada s’ha de desmarcar i tornar

a marcar el recorregut al més ràpid possible.

A la imatge, Kim Carreras, com a director de la

prova, Jordi Farreny com a cap de pistes, i un treba-

llador del Pallars enroscant les portes.


