
        
  

 
 
 
 

XIX MITJA MARATÓ DE L’EBRE 
5a CURSA DEL PROGRAMA 2024 
XV MEMORIAL RAMON CALVO 

 
INVITACIÓ I BASES 

 
1.ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA 
 
 La competició serà organitzada per l’Associació Esportiva Xino-xano  i la direcció tècnica correspondrà 
a la Federació Catalana de Piragüisme. 
 
2. LLOC, DATA I HORARI 
 
La prova se celebrarà al riu Ebre, davant de les instal·lacions del club organitzador. La data serà el 30 de 
setembre de 2017, dissabte, i l’horari serà el següent: 
 
Reunió de delegats d’equip    09:30 hores 
Competició Benjamins. Programa 2024   10:30 hores 
Competició Alevins. Programa 2024   11:00 hores 
Competició Infantils. Programa 2024   11:30 hores 
Lliurament de trofeus     12:00 hores 
Competició XIX Mitja Marató de l’Ebre   12:00 hores 
Lliurament de trofeus     14:00 hores 
 
3. DISTÀNCIA 
 
Programa 2024   Benjamins  1000 m 
    Alevins   1000 m 
    Infantils   3000 m 
XIX Mitja Marató de l’Ebre Cadets   4600 m 
    Juvenils   4600 m 
    Sèniors    4600 m 
    Veterans  4600 m 
 
4.INSCRIPCIONS 
 
Termini d’inscripcions 
El termini per rebre les inscripcions per mail (info@fcpiraguisme.com) a la Federació serà el dimarts a les 
14h de la setmana de la competició.  
Inscripcions fora de termini: el club que vulgui inscriure algun palista entre la fi del termini i el 
dimecres a les 14:00h haurà de pagar 15 euros per palista inscrit. A partir del dimecres a les 14 hores no 
s’accepta cap canvi ni nova inscripció.  
Enviament del llistat d’inscripció als clubs: matí de dijous 
En cas d’errors en el llistat, els clubs tenen fins divendres a les 10 h per comunicar-ho. 
 
 Perquè un club pugui participar a les competicions d’aquestes bases, obligatori que compleixi els 
següents requisits, 
 
a) Que el tècnic de cada club tingui llicència en vigor abans del tancament de les inscripcions establert per 
cadascuna de les proves. 
b) Serà obligatori que cada club nomeni, mitjançant autorització per escrit, un Cap d’Equip, major d’edat, 
i amb llicència en vigor. 
c) Només podran participar els clubs que tinguin llicència federativa 2017. 
d) Es podran inscriure i participar clubs afiliats a altres autonomies i/o països.  
e) El incompliment de qualsevol d’aquests requisits, comportarà la no admissió del club en qüestió per 
participar en aquesta competició. 



        
  

 
 

 
 Perquè un palista pugui participar en aquestes Competicions, serà obligatori que compleixi els següents 
requisits, 
a) Els palistes pertanyents als clubs que reuneixin les condicions de l’apartat anterior, caldrà que tinguin 
llicència en vigor abans del tancament d’inscripcions establert per cadascuna de les proves. 
El incompliment d’aquest requisit comportarà la no admissió del palista en qüestió per participar en 
aquesta competició.  
b) Només es podran inscriure i participar palistes que dins la mateixa temporada hagin tingut i tinguin 
llicència federativa per un mateix i únic club.  
En el cas que aquesta norma s’incompleixi es desqualificarà el club al qual pertany el palista per aquesta 
competició. 
c) Inscripció i no participació. En el cas que un club inscrigui un palista i aquest no participi, el club 
haurà de portar, a la reunió de delegats, un justificant signat (mèdic, etc.) que demostri que el palista no 
està en condicions per participar. En cas d’inscriure un palista, que aquest no participi i sense que el club 
porti el justificant, el club serà penalitzat amb 12 punts menys. (No s’aplicarà a les proves del Programa 
2020) 
e) Quan un palista bolqui o abandoni, cal que immediatament al sortir de l’aigua es personifiqui al jutge 
àrbitre amb un carnet amb fotografia que l’identifiqui. 
 
5. SORTIDES 
 
· Els palistes s’aturen uns 10-15 metres per darrera la línia de sortida marcada. Els jutges de sortida 
indicaran quina és la línea imaginària. 
 · Quan ja estan tots col·locats i alineats se’ls autoritza a passar lentament a la veritable línia de sortida 
marcada. 
· La sortida serà amb els palistes aturats sense palejar.  
· Les indicacions seran: “Preparats, Ja!” 
· En el cas de sortida falsa s’usarà el so d’una botzina d’aire. 
 
Avisos i desqualificacions a la sortida: 
1r. Es començarà a avisar al palista més avançat.   
2n. Se li indicarà que està més avançat i que si no es col·loca a la línea se li donarà un 1r avís.  
3r. En el cas que no obeeixi se li dóna un 1r avís. 
4t. En el cas que no obeeixi se li dóna un 2n avís (equival a 2’ de penalització). 
5è. En el cas que no obeeixi se li dóna un 3r avís, el palista ha d’abandonar el camp de regates i queda 
desqualificat. 
6è. En el cas que no obeeixi s’obre un expedient disciplinari. 
 
6.TEMPS DE CONTROL 
 
El tancament de control serà segons el Reglament de la Federació Catalana de Piragüisme (Només 
s’aplicarà a les competicions del Programa 2024): 
 
BENJAMINS I ALEVINS: 12 Minuts des de la sortida 
INFANTILS:   25 Minuts des de la sortida 
 
 
7. SEGURETAT 
 
La competició serà assistida per tres embarcacions a motor a disposició del jutges. La Creu Roja Local de 
Deltebre, amb el seu equip humà  i una altra embarcació, assegurarà l’assistència immediata en cas 
d’accident..  
 
 
 
 
 
 
 



        
  

 
 

8. CATEGORIES 
 
XIX MITJA MARATÓ DE L’EBRE 
Sènior Home    K-1 i K-2  Sènior  Dama   K-1 i K-2 
Juvenil Home   K-1 i K-2  Juvenil Dama  K-1 I K-2 
Cadet Home   K-1 i K-2  Cadet Dama  K-1 i K-2 
Veterà A Home   K-1 i K-2  Veterà B Home  K-1 i K-2 
Veterà Home C   K-1 i K-2   
Veterà D   K-1 i K-2  Veterà Dama Absoluta   K-1 i K-2 
Categoria Mixta Absoluta  K-2   Categoria Absoluta         C-1 i C-2 
SurfSky Única   K-1 i K-2 
 
 PROGRAMA 2024 
Benjamí  Home   K-1   Benjamí Dama K-1 
Aleví “A” Home   K-1 i C-1  Aleví “A” Dama K-1 
Aleví “B” Home   K-1 i C-1  Aleví “B” Dama K-1 
Infantil A Home   K-1 i C-1  Infantil A Dama K-1 
Infantil B Home   K-1 i C-1  Infantil B Dama K-1 
 
a) CANOES I DONES 
1.  Les canoes i dones de la categoria cadet i júnior puntuaran malgrat no hi hagi 3 embarcacions de 2 
clubs diferents.  
2. Les canoes i dones de la categoria sènior i veterà només puntuaran si hi ha 3 embarcacions de 2 clubs 
diferents, sempre i quan entrin dins el temps de control establert. 
 
b) VETERANS/ES 

Categories: 
A: 35-45 anys 
B: 46-60 anys 
C: 61-69 anys 
D: 70 anys en amunt 
Només es puntua quan hi ha 3 embarcacions de 2 clubs diferents, sempre i quan entrin dins el temps 
de control establert. 

 
c) PARACANOE 
Categoria única de Sènior, home i dona. Puntuen malgrat no hi hagi 3 embarcacions de 2 clubs diferents. 
 
d) SURFSKY 
Categoria única, home i dona. Puntuen malgrat no hi hagi 3 embarcacions de 2 clubs diferents. 
 
9. TIPUS D’EMBARCACIONS 
 
El programa 2024 és per a embarcacions K-1 i C-1 
La XIX Mitja Marató de l’Ebre és una competició dirigida a K-1, K-2, C-1, C-2 i SurfSky 
 
10. MEDALLES 
 
Per tenir opció a punts, a la línea de sortida, hi ha d’haver tres embarcacions , com a mínim, de dos clubs 
diferents, a cada categoria i modalitat.  Totes les categories o modalitats incomplertes podran passar  a la 
immediatament superior, exceptuant les categories del Programa 2024. 
Tenen opció a medalla les tres primeres embarcacions de cada categoria i modalitat encara que estiguin 
incomplertes o no puguin puntuar per a l’equip. 
 
Hi haurà: 
 Medalla  per a les tres primeres embarcacions de cada categoria i modalitat. 
 Trofeu als tres primers equips o clubs classificats. 
 Tots el benjamins, alevins i infantils tindran un record de la cursa. 

. 
 



        
  

 
 

 
 
La puntuació obtinguda per cadets, juvenils, sèniors i veterans, tant homes com dames, donarà la 
classificació per clubs de la XIX Mitja Marató de l’Ebre. 
La puntuació obtinguda per  infantils, alevins i benjamins, tant homes com dames, donarà la classificació 
per clubs del Programa 2024, segons el reglament  d’aquesta competició. 
 
11. RECOLLIDA DE TROFEUS 
 
Els palistes guardonats hauran de recollir la seva medalla amb la equipació oficial del Club al qual 
pertanyen. 
En aquells casos en que per causes justificades el palista guardonat no pugui recollir la medalla, serà 
obligatori que la reculli el seu Cap d’equip. Si no és així, no s’entregarà la medalla. 
En el cas dels trofeus de Club haurà de sortir a recollir-lo el Cap d’Equip. En cas de no ser així no 
s’entregarà el trofeu. 
Els palistes i/o clubs que no compleixin aquestes normes rebran una sanció disciplinària. 
 
12. ARBITRATGE 
 
A designar per la Federació Catalana de Piragüisme. Les despeses d’arbitratges seran abonades segons la 
normativa de la FCP. 
 
13. PUNTUACIONS 
 
Pel Programa 2024, s’atorgarà la següent puntuació per palista: 
 
POSICIÓ PUNTS  POSICIÓ PUNTS  POSICIÓ PUNTS 

1 100  21 30  41 10 
2 80  22 29  42 9 
3 60  23 28  43 8 
4 47  24 27  44 7 
5 46  25 26  45 6 
6 45  26 25  46 5 
7 44  27 24  47 4 
8 43  28 23  48 3 
9 42  29 22  49 2 

10 41  30 21  50 1 
11 40  31 20  
12 39  32 19  
13 38  33 18  
14 37  34 17  
15 36  35 16  
16 35  36 15  
17 34  37 14  
18 33  38 13  
19 32  39 12  
20 31  40 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
  

 
 

 
Per la resta de competicions la puntuació per palista serà la següent: 
 

1r lloc 33 p. 
2n lloc 27 p. 
3r lloc 21 p. 
4t lloc 15 p. 
5è lloc 14 p. 
6è lloc 13 p. 
7è lloc 12 p. 
8è lloc 11 p. 
9è lloc 10 p. 

11è lloc 9 p. 
12è lloc 8 p. 
13è lloc 7 p. 
14è lloc 6 p. 
15è lloc 5 p. 
16è lloc 4 p. 
17è lloc 3 p. 
18è lloc 2 p. 
19è lloc 1 p. 

 
14. RESPONSABILITATS 
 
L’A.E. Xino-xano no es fa responsable de danys causats a persones o béns materials. 
 
14. DORSALS  
 
Serà obligatori per tots/es els/les participants dur posats correctament durant la competició el dorsal que 
us seran entregat pels àrbitres. L'objectiu d'aquesta norma és la de facilitar la tasca dels àrbitres.  
A la finalització de la competició caldrà tornar-los en les mateixes condicions en que van ser entregats. 
Per cada dorsal no entregat o entregat defectuosament el club haurà d'abonar 30 € a la FCP. 
Els àrbitres de la competició són els encarregats de repartir-los al inici i, al finalitzar l’entrega de premis, 
de fer el recompte dels dorsals. En el cas que falti algun o estigui defectuós prendran nota del club i 
palista corresponent. 
 
15. RECLAMACIONS 
 
Un cop els resultats estan penjats, hi haurà un termini de 10 minuts per que el delegat del club digui de 
paraula que presentaran una reclamació per escrit en els següents 10 minuts. Si no hi ha cap reclamació de 
paraula es segueix amb el programa competitiu. 
Tota reclamació feta a la competició, serà dirigida al Comitè de Competició per escrit i donada en pròpia 
mà al jutge àrbitre, acompanyada d’una taxa de 20€, en un termini màxim de 20 minuts desprès de 
publicar els resultats de la categoria o que el cap d’equip hagi estat notificat de la penalització.  
Les taxes seran retornades si és estimada la reclamació. 
 
16. DELEGAT DE CLUB 
 
Només podrà dirigir-se al Jutge àrbitre o resta de jutges el delegat del club designat a la reunió de 
delegats, que anirà identificat amb una targeta proporcionada per la federació. 
 
17. INFORMACIÓ 
 
Per a més informació podeu  trucar al telèfon de la Federació Catalana de Piragüisme, 973230314 
 
 



        
  

 
 

 
 
 
 
 
18. DRETS D’IMATGE 
 
La inscripció a aquesta competició suposa la cessió de la imatge i l’acceptació d’aquest 
requisit. La no cessió de la imatge impossibilitarà la participació en aquesta prova.  
 
19.  REGLAMENT 
 
Els casos no previstos en aquest reglament, es regiran pel Reglament General i Tècnic de Competicions 
de la  R.F.E.P.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


