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Reportatge

Qui mana en una competició
A nivell de traçat i pista de competició el responsable

de seguretat es el delegat tècnic, ja sigui de la FIS, de

la RFEDI o de la FCEH. La seva feina és la de supervi-

sar que tot funcioni correctament, i, per tant, es preo-

cupa que es compleixen les normes FIS, tant de

marcatge com de seguretat. Aquesta funció també la té

el jutge àrbitre, però a més el delegat tècnic és el

defensor de l’esportista, la seva veu. Pot passar que el

director de cursa i el delegat tècnic de la FIS donin per

vàlida una competició, però si el jutge àrbitre veu algu-

na cosa que no està bé, té la potestat per solucionar-

ho. A partir d’aquí el responsable real de la seguretat

dels corredors és el tècnic de cada corredor. Després,

cada corredor ha de seguir les normes FIS pel que fa al

material –com ara les cotes o alces dels esquís–, i no

ens hauríem d’oblidar que l’organització de la cursa ha

d’intentar fer un bon manteniment de la pista durant la

competició. En el decurs de la mateixa la pista es va

espatllant, per això és bo que l’organització disposi dels

efectius necessaris pel bon manteniment del traçat, i

estaríem parlant d’unes 20 persones com a mínim.

cats, ja que el més segur és que s’escardi i se’l clavin o

es tregui un ull, i el mateix amb les banderes. Aquestes

han de ser homologades, ja que quan un corredor

s’enganxa en una porta, que passa sovint, aquesta ban-

dera permeti que es desenganxi fàcilment; i els pals

han d’estar perfectament enroscats al traçat. No pot

ser que sobresurtin a la superfície de la neu”.

Estadis tancats i amb bones proteccions
Els estadis de competició han d’estar tancats. No es

pot creuar cap persona aliena a la competició. En el cas

que es produeixi un xoc l’impacte serà molt violent i la

vida dels accidentats perilla. Unes mesures de segure-

tat que s’han d’establir tant en una competició com en

uns entrenaments, amb les xarxes corresponents. N’hi

ha de tres tipus i cadascuna d’elles té una funció con-

creta. En canvi, de matalassos hi ha només d’un tipus.

Es fan servir per protegir l’esquiador de qualsevol obs-

tacle dur –estaques de cronometratge, pilones, pedres

quan hi ha poca neu…–, i també es fan servir a la zona

Malauradament, si fem memòria segur que ens ve al

cap algun incident més o menys greu en una estació

d’esquí provocat per un element aliè a la voluntat de

l’esquiador, pel encreuament d’un animal, especial-

ment un gos, per la incorrecta fixació o col·locació

d’una porta, o perquè algun membre del personal tèc-

nic ha passat per on no devia en el moment menys

oportú. Els incidents sempre tenen major repercussió,

són més recordats que no pas l’encert, en aquest cas,

de l’efectivitat de les mesures de seguretat que han de

presidir tota competició. 

Els temps han canviat
Avui en dia, on abans es feien proves de velocitat o una

competició qualsevol ja no es poden fer, ja que les

exigències de seguretat són molt diferents, donada

l’evolució de l’esquí en tots els aspectes, des de la pre-

paració dels esquiadors a l’evolució del material. Una

situació que cal aplicar tant a la competició com als

entrenaments, que han de ser gairebé personalitzats.

En aquest sentit, Kim Carreras, cap d’activitats de la

Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), diu que

si a “un nano de 10-12 anys li fas fer el mateix eslàlom

d’entrenament que a un nano de 18 l’estàs destrossant.

categoria absoluta la distància entre portes seria d’uns

27 metres, i per una infantil d’uns 22. A partir d’aquí, un

cop tenim establerts els paràmetres de seguretat del

que és el traçat, hauríem de parlar dels materials. “Fa

20 anys s’entrenava amb pals d’avellaner, arribava un

moment que aquests pals es trencaven i que te’ls

podies clavar. Per sort va entrar en escena el material

plàstic, el qual garanteix molt els nivells de seguretat i

canvia molt la tècnica. A la vegada es comencen a

introduir noves tecnologies als esquís, augmentant la

velocitat i reactivitat dels esquís”, apunta en Kim

Carreras, qui vol incidir que els materials que es fan

servir han de ser homologats. Avui no podem entendre

un entrenament amb pals rígids, perquè el més segur

és que algú es tregui l’espatlla, o amb materials cadu-

Tècnicament no li correspon aquest entrenament. Les

15 o 20 primeres portes d’un gegant les farà bé, però a

partir d’aquí començarà a esquiar amb mancances i

errors. El que estem provocant en aquest esquiador és

que accentuï el percentatge d’automatismes d’esquiar

amb errors i, per tant, estem condicionant la seva pro-

gressió tècnica, i a més el podem lesionar”. 

També s’han de tenir presents diferents aspectes com

ara el desnivell de la pista o la distància entre portes.

Per exemple, per a un esquiador infantil el desnivell

hauria de ser de 120 metres, quan en una categoria

absoluta aquest aniria dels 150 als 300 metres, passant

als 450 o 500 metres en una prova de màxim nivell, com

ara una Copa del Món. Pel que fa a la distància entre

portes, diríem que, per exemple, per a un gegant de

Competicions segures

Les mesures de seguretat han millorat

molt, però segueix sent un esport de

risc. Topada de Sarka Zahrobska

Molts factors són els que intervenen en el correcte
desenvolupament d’una cursa. Molts són els factors
que determinen la seguretat d’una competició, des
de la condició física del propi esquiador, al personal
que hi treballa o als elements de seguretat que inter-
venen.
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Cinc coses bàsiques 
en un estadi de competició
1.Una xarxa mal posada no serveix de res, al revés.

2.Una rosca mal articulada, també és perillosa.

3.La seguretat també s’ha de treballar a la zona 

d’arribada.

4.Els controls i els efectius han d’estar ben col·locats.

5.No deixar estris pel mig de la pista, tenir-ho tot 

controlat.

Reportatge

Tipus de xarxa
N’ hi ha de tres tipus. La tipus A, les que van fixes,

normalment protegeixen de situacions límits, com

ara d’arbres, tallats, pedres o pilones. Vindria a ser el

tancament ideal per a un estadi de competició, i és

una instal.lació que s’instal·la abans que nevi. A par-

tir d’aquí posicionem les xarxes tipus B, de seguretat.

Les mides són de 2 metres d’alta per uns 20 de llarg.

Se suporten amb uns pals de polietilè, la distància

entre els quals és de metre i mig. Aquestes xarxes es

posicionen en funció de la zona de perill i del traçat,

la feina de les quals és la de frenar i embolicar

l’esquiador. En funció de la velocitat, traçat, llocs de

perill, es posen una, dos o tres xarxes, sempre per

davant de les de tipus A. La primera frenaria l’espor-

tista que s’ha caigut, la

segona l’embolica i la ter-

cera el para. Aquestes últi-

mes serien les xarxes tipus
C, les de limitació. Són les

que habitualment veiem a

les estacions per delimitar

el pas dels turistes, per

organitzar les cues.

Serveixen per organitzar

una l’accés als estadis, a

les zones de sortida, on hi

ha els corredors fent els

preparatius…

Estadis tancats, ben marcats i

treballats i amb les proteccions

que toca, quatre punts clau

per evitar ensurts

de meta, ja que l’esquiador arriba ràpid, esgotat i pot

tenir algun ensurt.

Com ensurts d’allò més estúpids es poden derivar per

oblits, descuits o per no ser tot el professional que es

requereix. Pot semblar una obvietat, però en el decurs

del traçat no ha d’haver-hi cap trepant clavat a la neu,

rasclet o esquí; material de treball habitual dels res-

ponsables de manteniment d’un traçat en una compe-

tició. Tot el material rígid, contundent, s’ha de fer servir

correctament. En Kim, amb més curses a les esquenes

que cigarrets es fuma, ens desvela un secret. “No és el

mateix un obstacle tou que rígid. Per exemple, si el

deixo clavat a la neu és un obstacle rígid, però en el

moment que el deixo al terra ja no és un obstacle rígid.

Si un corredor topa i el rasclet no està clavat, l’impac-

te és inferior”.

Un cop la pista està en perfectes condicions, tocaria

parlar dels efectius, els quals han d’estar posicionats

correctament, allà on els pertoca, en zones que no

representin cap perill ni cap distracció als esportistes.

Un esquiador sempre se´n pot anar llarg en un viratge,

sortir-se i anar directe cap els marges del traçat. Cal

estar ben posiciona’t, ja parlem del personal de mante-

niment de les curses o dels mateixos entrenadors.

Tot un seguit de mesures de seguretat que se’n poden

anar a norris si l’esquiador no està ben prepara’t física,

psicològica i tècnicament, i si no dur el material a punt.

I hi ha un tema especialment delicat, el de les fixacions.

La fixació està pensada perquè salti en el moment

d’una caiguda o d’una errada molt important. És un

tema que està en mans dels skimans, dels tècnics, dels

entrenadors, i que no sempre es gestiona correcta-

ment. Una errada que s’hauria de tenir més present,

doncs pot tirar per terra tota la preparació de molts

dies. �


