
A les instal·lacions del Poliesportiu del Comú d’Ordino es va dur a terme  la 30ª reunió dels Comitès Organit-
zadors de curses d’esquí per infants .

Van assistir a aquesta reunió els representants de les principals curses d’aquesta especialitat:
 -Pokal Loka (Eslovènia)
 -Trofeo Topolino (Itàlia)
 -Trofeo Pinochio sugli Sci (Italia)
 -Whistler Cup (Canada)
 -Ingemartrofen (Suècia)
 -Zagreb Children Fis (Croàcia)

En nom de la Federació Internacional d’Esquí va assistir la Sra. Jenny Shute, en la seva qualitat de membre 
del  Comitè Mèdic i del Comitè de coordinació de les categories Junior i Infants.

Agrupats en el grup de treball ROC-FIS Children i presidits pel Sr. Mauro Detassis, els diferents delegats van 
valorar les curses de la temporada anterior i van treballar sobre elements organitzatius de cara a millorar les 
competicions a més de regular la participació dels adolescents al llarg de tota la temporada hivernal. 

Com es va fent any rere any, en aquesta reunió es fixa el calendari de les diferents curses amb la finalitat 
d’establir un calendari coherent intentant que no coincideixin les dates .
Així doncs a banda de confirmar les dates per a la propera edició del Trofeu Borrufa que tindrà lloc entre el 26 
i el 29 de gener del 2015.

Altres aspectes debatuts han estat:
-L’evolució d’aquest conjunt de curses com a lloc de formació del futurs esquiadors, i la importància de man-
tenir un equilibri entre esport i educació.
-La col·laboració entre els diferents comitès organitzadors per cercar el patrocini tècnic mitjançant la implicació 
d’empreses lligades al món de l’esquí a nivell mundial.
-S’ha incidit de manera particular en la seguretat dels joves esquiadors a fi efecte de reduir les lesions que 
pugin esdevenir de possibles caigudes.
-Finalment s’ha coordinat el calendari de les curses per a les properes 3 temporades (2014-2016) en les que 
el Trofeu Borrufa ha reservat la darrera setmana del mes de gener.

Per cloure la reunió s’ha decidit el lloc on es celebrarà la 31a reunió del Fis Children ROC. Per rotació corres-
pondrà a la República Txeca acollir aquesta trobada el proper mes d’octubre del 2015.

Servei de premsa.

Els Comitès Organitzadors volen seguir 
potenciant l’esqui per infants.
El Comú d’Ordino i l’Associació Trofeu Borrufa entre els 
impulsors d’aquest objectiu.


