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1. DADES GENERALS
S’organitzen dos Controls Autonòmics:

I CONTROL AUTONÒMIC
Data:

Dissabte 18 de Gener de 2020

Lloc:

Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels)

Organitza:

Federació Catalana de Piragüisme

Executa:

Club Piragüisme Castelldefels

II CONTROL AUTONÒMIC
Data:

Dissabte 1 de Febrer de 2020

Lloc:

Banyoles

Organitza:

Federació Catalana de Piragüisme

Executa:

Club Natació Banyoles

2. HORARIS
Per ambdós controls, els horaris són els següents:
9:30h

Reunió Prèvia

10:30h

Sortida Única per a Totes les Categories

3. INSCRIPCIONS
Les inscripcions dels clubs s’hauran d’enviar per correu electrònic a la organització dels
controls abans del Dimarts de la setmana de la prova a les 14:00 hores.
Data Límit Inscripcions

Adreça Electrònica

I Control Autonòmic

Dimarts 14 de Gener de 2020

info@fcpiraguisme.com

II Control Autonòmic

Dimarts 28 de Gener de 2020

info@fcpiraguisme.com

Les inscripcions es formalitzaran enviant l’arxiu Excel que es podrà descarregar del web
de la Federació Catalana de Piragüisme degudament omplert amb tota la informació
que s’hi requereix. No s’acceptaran inscripcions amb altres formats o amb informació
incompleta.
Els llistats provisionals es publicaran en un termini raonable de temps un cop rebudes
totes les inscripcions. Els clubs podran comunicar totes les altes, baixes o errades que
detectin fins el Divendres a les 10:00 del matí. El mateix dia de la prova, si el club
encarregat de l’execució de la prova ho permet, també es podran realitzar canvis.
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4. CATEGORIES, MODALITATS I DISTÀNCIES
S’estableixen les següents categories participants, totes de caràcter absolut:
Home K1

Dona K1

Home C1

Dona C1

Home K2

Dona K2

Mixte K2

Home C2

Dona C2

Mixte C2

Totes les categories participen sobre el mateix recorregut i distància, el qual consistirà
en:
5.000m Piragüisme + 4.000m Cursa a Peu
El resultat final del control serà el conjunt de les dues parts més la transició, ja que es
realitzaran totalment seguides, sense cap mena de pausa.

5. RECORREGUTS
El club executor de cadascun dels controls facilitarà els recorreguts de la part d’aigua i
la de cursa a peu, bé publicant-lo al web amb uns dies d’antelació o bé a la reunió tècnica
prèvia a l’inici de cadascun d’ells.

6. EXECUCIÓ TÈCNICA DE LES PROVES
L’execució tècnica de cadascun dels controls correspon al club executor, Club
Piragüisme Castelldefels i Club Natació Banyoles, a través de personal propi, ja siguin
tècnics o voluntaris, i sense àrbitres oficials de la Federació Catalana de Piragüisme.
Tenint en compte aquest fet, es demana a tots els participants la màxima col·laboració
en el procés d’alineació i sortida i facilitant la seva identificació al moment de l’arribada.
El club executor es reserva el dret de suspensió de la prova en cas que els sigui
impossible dur a terme un procés de sortida amb un mínim de condicions d’igualtat.
No hi haurà cap persona responsable d’assegurar-se que tots els palistes realitzen el
nombre de voltes que correspon ni que les ciavogues es realitzen correctament, ja que
tampoc s’aplicarà cap mena de sanció per cap d’aquest fets.

7. SEGURETAT
Cada cap d’equip ha d’assegurar-se que totes les embarcacions disposen del sistema
de flotabilitat suficient per a mantenir-se a la superfície, fins i tot si es troben plenes
d’aigua.
Tots els palistes de la categoria Infantil hauran de dur posada l’armilla salvavides
adequada durant el transcurs de tota la prova d’aigua.
El club executor haurà de disposar de suficients embarcacions a motor de seguretat.
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8. UNIFORMITAT
A efectes de facilitar la identificació dels palistes, es demana que tots ells utilitzin la
vestimenta oficial del seu club durant tota la prova. Per temes d’higiene, no serà
acceptable, en cap cas, suplir l’ús de la camiseta oficial del club per l’armilla salvavides
o pels pitralls del dorsal.

9. IDENTIFICACIÓ DELS PALISTES
Si és possible, s’intentarà disposar dels pitralls de la Federació Catalana de Piragüisme
com a sistema d’identificació dels palistes.
En cas que així sigui, el club executor els entregarà als participants durant la reunió
prèvia i es demana que es retornin en les mateixes condicions un cop finalitzada la
prova.
Per cada pitrall no entregat o entregat defectuosament, el club corresponent haurà
d’abonar 30 € a la Federació Catalana de Piragüisme. El club executor és el responsable
de la verificació de la devolució favorable de tots ells.

10. DANYS OCASIONATS EN LA PROVA
Ni el club organitzador ni la Federació Catalana de Piragüisme es fan responsables dels
danys que es puguin causar a persones, embarcacions o altre material dels clubs tant
en el transcurs de la prova com en el desplaçament cap a la mateixa.

11. DRETS D’IMATGE
La inscripció a aquesta prova suposa la cessió dels drets d’imatge a la Federació
Catalana de Piragüisme i al club executor i l’acceptació d’aquest requisit. La no cessió
d’aquests drets impossibilitarà la participació del palista en aquesta prova.

12. PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades en formalitzar la
inscripció o per posar-se en contacte, formen part d'un fitxer de propietat de la Federació
Catalana de Piragüisme. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a l'Avinguda de Tortosa, 88 de Lleida (CP 25005) aportant una sol·licitud
signada i una fotocòpia del DNI.

13. DISPOSICIÓ FINAL
Atès que no es tracta d’una competició i no hi haurà àrbitres encarregats d’aplicar
normes, aquest text no presenta un reglament sinó unes indicacions per al bon
funcionament dels controls. Es demana la màxima col·laboració a tots els participants i
els clubs aplicant els principis de responsabilitat i actuant dins els límits de l’esportivitat
per tal que aquesta activitat es pugui desenvolupar de manera favorable.
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