La Comissió de Raid de la FCH té la voluntat de dignificar la disciplina
posant odre i donant eines a tots els COs per millorar les seves
proves, per lo que es compromet a :

1. OBJECTIUS
•

Que les competicions siguin de més qualitat a nivell organitzatiu i esportiu.

2. COM?
•

•

Afavorint els COs que organitzin millor les proves i donar opció a altres COs per
l’entrada al calendari desestimant les proves que no assoleixin una valoració
positiva en el transcurs de dos anys consecutius o tres d’alterns.
Facilitant la feina dels COs donant informació i ajuda a qui ho necessiti.

•

Cercant ajudes tan econòmiques com organitzatives als COs que ho demanin.

3. ACCIONS
•

Convocatòria d’una reunió anual per consensuar un calendari on es tindran en
compte les demandes dels COs, l’històric de dates intentant mantenir-les i les
valoracions dels informes.
Equiparar la demanda de proves per CO a dues de caràcter Territorial en el any
com en altres disciplines. Campionat de Catalunya apart.

•
•

Donar informació dels canvis de reglament que hi puguin haver.

•

Confeccionar un protocol a seguir per tots els COs que tinguin data en el
calendari per garantir el correcte funcionament de la prova i orientar a C.Os
nous.
Valoració informes Delegats Federatius (responsable Jutges J. Cañellas i Joan
Cano), genets (responsable Genets Bernat Casals), Comitès Organitzadors
( M. Estany, i Roser Xalabarder) i veterinaris (A. Jordà) per puntuar els CO i
poder ajudar-los a millorar i premiar als que ho han fet bé.
Seguiment de pressupost, ( Maite Estany i Joan Cano )
Seguiment formació i futures promeses ( B. Casals, i R. Xalabarder )
- Hi haurà una puntuació on sumi els factors a favor i resti els factors en contra:
* Avanç de programa
* Recorregut: quilòmetres, assistències, marcatge, controls de pas,
etc... Espais: aparcament, zona descans, vet-gate, etc...
* Serveis: Bar, wc, secretaria, etc..
* Organització: permisos, coordinació serveis, etc,,

•

•

Crear una llista d’espera de C.Os. per a possibles relleus i baixes del calendari.
Explicant les raons al nou CO. sol·licitant, ja que el calendari està obert a tots els
Cos. dins dels terminis de carrega de calendari.

