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Flocs

esquí de fonsesquí de fons
Sempre s’ha parlat del comportament correcte que
s’ha de tenir en una estació d’esquí, i poques, de com
ens hem de comportar en una estació de fons, quan
hi ha una guia cívica de l ’Associació Catalana
d’Estacions d’Esquí i Muntanya (ACEM) que disposa
d’un apartat específic.

L’elecció de la traça, com ens hem de comportar en els avançaments o en els

encreuaments, on ens hem d’aturar o els coneixements dels senyals són algunes de

les qüestions que tot practicant d’esquí nòrdic hauria de conèixer, per la seva segu-

retat i per la seguretat de la resta d’esquiadors amb qui comparteixen espai. 

Elecció de la traça: Si hi ha una sèrie de traces, l’esquia-

dor ha d’utilitzar sempre la pista de la dreta. Els esquia-

dors en grup hauran de circular en filera sobre la pista

dreta. Les traces situades a l’esquerra hauran d’ésser per

als que puguin venir en direcció contrària i per fer avançaments.

Avançaments: L’esquiador que es troba davant no està obligat a cedir la traça, però

hauria d’apartar-se per deixar passar un altre esquiador si considera que ho pot fer

sense perill. I tant en els avançaments com en els encreuaments, tant l’esquiador

avançat com el que avança, han de mantenir els bastons prop del cos.

Encreuament: En els encreuaments sobre pistes amb doble sentit de circulació,

cada esquiador ha de cedir el pas a la seva dreta. I tant en els encreuaments com en

els avançaments, tant l’esquiador avançat com el que avança, han de mantenir els

bastons prop del cos.

Detenció/Estacionament: Les detencions s’han de fer

sempre fora de la traça.

Senyals: Estem obligats a obeir els senyals de la circula-

ció que estableixen una prohibició o una obligació, i adap-

tar el comportament al missatge de la resta de reglaments. Per aconseguir una

uniformitat, tots els senyals responen a unes característiques determinades, pel que

fa a la forma, les dimensions, el color, la disposició…, perquè puguin ser interpretats

per a totes les persones de qualsevol nacionalitat. Aquests senyals poden ser llumi-

nosos, executats per persones, de perill, triangulars; preceptius (circulars, quadrats

i rectangulars); i alhora poden ser de prohibició, obligació o informatius. �

L’esquiador que es troba  davant 

no està obligat a cedir la traça
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