
    

                                                                                                                             
   

 
INVITACIÓ I BASES PER PARTICIPAR  AL  

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VELOCITAT 500 m. 2016 
  
1. PROGRAMA 

DATA: 21 de maig de 2016 
LLOC: Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels) 
DISTANCIA: 500 m. 
ORGANITZADOR: CP Castelldefels i FCP  

 
2. HORARIS 
8.30h - 9.00h: Revisió i modificació inscripcions (baixes o canvis de titulars per reserves) 
9.00h : Reunió de delegats 
- El club organitzador explica les característiques de la competició.   
- Entrega de llistats de sortida definitius.  
9:30h: Inici de les competicions CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VELOCITAT (Infantil, 
Cadet, Júnior, Sènior i Veterà) 
 
 
 Els benjamins faran la competició enmig de les probes del campionat de Catalunya   
 
Es preveuen unes 42 regates amb un temps de 5 minuts entre sortida i sortida + temps entre 
semifinals i finals + temps de reclamació. 
 
L’entrega de trofeus s’anirà repartint conforme es vagin fent les finals. Si en algun cas hi 
hagués una reclamació i el jutge àrbitre decidís que el resultat ha de ser diferent, els delegats 
del club seran els responsables de fer les gestions pertinents.  
 
3. ORGANITZACIÓ 
L’organització tècnica del Campionat de Catalunya Obert de Velocitat correspondrà a la 
Federació Catalana de Piragüisme i la seva execució al CP Castelldefels. 
 
4. COMITÈ DE COMPETICIÓ I JUTGES 
Serà designat per la Federació Catalana de Piragüisme. 
 
5. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS  
 
TERMINIS  INSCRIPCIONS  
· Tancament d’inscripcions: DIVENDRES 13 de maig a les 14.00h  
· Inscripcions fora de termini : No s’acceptaran inscripcions fora de termini, donad a 
la complexitat amb la generació dels llistats. 
 
· 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. 
 
Les despeses d’arbitratge seran abonades entre tots els clubs segons la normativa de la 
Federació Catalana de Piragüisme 2013. 
 
Caldrà enviar-les amb els impresos que s’adjunten, i han d’arribar complertes en tots els seus 
apartats, NIF, nom i cognoms, categoria i modalitat. Es poden enviar per: 



    

                                                                                                                             
   

- correu electrònic (info@fcpiraguisme.com) 
 
 
 
� Perquè un club  pugui participar al Campionat de Catalunya de Velocitat 2016, serà 
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 2016. 
 
d) Es podran inscriure i participar clubs afiliats a altres autonomies i/o països.  
 
e) L’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 aquest Campionat, 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 termini establert per cadascuna de les proves. 
L’incompliment d’aquest requisit comportarà la no admissió del palista en qüestió per 
participar en aquesta competició.  
 
b) “OPEN”: Es podran inscriure i participar palistes pertanyents a clubs d’altres autonomies  
i/o d’altres països sempre i quan ho facin a través del club d’aquella autonomia o país. 
 
c) Per a cada prova es podran inscriure’s tantes embarcacions per club com es vulgui. 
 
d) Un mateix palista podrà participar només en 3 proves i sempre amb el mateix tipus 
d’embarcació. És a dir, un mateix palista només podrà participar en K ó en C (en les dues no). 
Caldrà tenir en compte que les sortides es donen cada 3 minuts. Es prega màxima puntualitat.  
 
e) Un mateix palista no podrà competir amb doble llicència ja que així ho marca la RFEP. És a 
dir, no podrà tenir llicència per un club català i a la vegada tenir llicència per un club no català. 
La FCP revisarà les inscripcions i en el cas que algú tingui doble llicència avisarà al club 
corresponent per informar-li que aquells/s palista/s no pot participar. 
 
 
CANVIS DE TITULARS PER RESERVES  
El mateix dia de la competició i abans de la reunió de delegats hi haurà un espai de temps per 
fer canvi de titulars per reserves. No és necessari realitzar inscripció de reserves ja que cada 
club podrà realitzar els canvis de titulars per reserves mitjançant la presentació de la llicència 
federativa. 
 
 



    

                                                                                                                             
   

INSCRIPCIÓ I NO PARTICIPACIÓ 
Aquelles embarcacions que no figurin inscrites com a titulars en una prova no podran 
participar. 
En el cas que un club inscrigui una embarcació i no participi, aquest club serà penalitzat amb 
10 punts menys. Si el/els palista/es que formen la embarcació presenten un justificant amb el 
motiu pel qual no pot participar (del metge, empresa,…) no s’aplicarà aquesta sanció. Aquest 
justificant s’haurà d’entregar en la reunió de delegats i no serà admès posteriorment. 
 
6. MODALITATS I CATEGORIES 
 

CAIAC 
Home Dona Home Dona Home Dona 

k1 k1 k2 k2 k4 k4 

K1 cadet K1 cadet K2 infantil única  K4 infantil única  

K1 júnior K1 júnior K2 cadet K2 cadet K4 cadet K4 cadet 

K1 sènior K1 sènior K2 júnior K2 júnior K4 júnior K4 júnior 

K1 veterà (A, B i C) K1 veterà (A, B i C) K2 sènior K2 sènior K4 sènior K4 sènior 

K1 Paracanoe K1 Paracanoe K2 veterà (A, B i C) K2 veterà (A, B i C) K4 veterà (A, B i C) K4 veterà (A, B i C) 

 
CANOA 

Home 

C1 C2 

 C2 infantil 

C1 cadet C2 cadet 

C1 júnior C2 júnior 

C1 sènior C2 sènior 

C1 veterà (A ,B,C) C2 veterà (A,,B,C) 

 
VETERANS/ES (*) 

Categories: 
A: 35-45 anys 
B: 46-60 anys 
C: 61-65 anys 
D: 66 anys en amunt 

 
a) Un mateix palista només podrà competir en una sola categoria per totes les proves 
d’aquesta competició.  
b) Un mateix palista només podrà competir en un màxim de 3 proves i en el mateix tipus 
d’embarcació (o caiac o canoa). 
c) No es podran fer canvis de categoria. És a dir, un palista participarà en la categoria en la 
que el club l’inscriu.  
d) En els casos oportuns es ajuntaran varies categories (ex.: tots els C1 junts) per realitzar 
una única regata però tothom competint i puntuant en la categoria en la que s’ha inscrit.  
e) En la categoria BENJAMÍ faran 1000 m. amb k-1. 
f)  Els INFANTILS faran K-2 i K-4 amb contrarellotge, cosa que vol dir que no hi haurà 
semifinals ni finals, serà amb el resultat del millor temps. Amb K-2 i K-4 la categoria INFANTIÑ 



    

                                                                                                                             
   

ÚNICA significa que es podrà fer equips mixtes i amb INFANTILS A i B. A l’entrega de trofeus 
serà categoria única INFANTIL.  
g)Els ALEVINS podran fer embarcacions amb INFANTILS. La categoria ALEVÍ no existiria 
Els equips mixtes, NO PUNTUARAN. 
 
 
7. ORDRE DE LES PROVES 
En el cas que hi hagi entre 10 i 18 embarcacions inscrites en una modalitat i categoria, es 
realitzaran dues semifinals; passen a la final els 4 primers de cada semifinal i el 5è millor 
temps.  
En el cas que hi hagi entre 18 i 27 embarcacions inscrites en una modalitat i categoria, es 
realitzaran tres semifinals; passen a la final els 3 primers de cada semifinal.  
 
L’ordre de sortida s’enviarà durant la setmana de la prova: 
 
1. Semifinals 
2. Finals 
 
Les sortides es realitzaran cada 5 minuts . Per tal de donar una millor continuïtat a les 
sortides es prega que els palistes compleixin aquesta normativa. Si algun club veu en l’ordre 
de sortides que algun palista no podrà arribar es prega que en la reunió de delegats es 
comenti per tal de buscar una solució. 
 
8. PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIÓ 
S’atorgarà la següent puntuació: 
 
Posició         Puntuació 

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. 

 
Per puntuar caldrà que iniciïn la cursa un mínim de tres embarcacions de dos clubs diferents 
per cada modalitat. Excepte en les següents categories en les que no es tindrà en compte 
aquesta normativa: 
 
 
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. 
 
b) PARACANOE 
Categoria única de Sènior. Puntuen malgrat no hi hagi 3 embarcacions de 2 clubs diferents.  
 



    

                                                                                                                             
   

La classificació per clubs s’obtindrà amb la suma de les puntuacions de les embarcacions. 
 
9. SORTIDES 
El jutge de sortida donarà una primera consigna:  
“En 10 segons es donarà la sortida” .  
Això vol dir que podrà donar la sortida en qualsevol moment dins aquests 10 segons. 
La senyal de sortida serà “Ja!”  
Els palistes que surtin abans d’aquest senyal rebran un 1r avís i la sortida serà nul·la. Al 2n 
avís seran desqualificats i la sortida també serà nul·la.. 
 
10. SEGURETAT 
Cal que totes les embarcacions disposin de sistema de flotabilitat.  
 
Obligatori: Disposar de 2 motores de seguretat com a mínim.  
Recomanació: Es recomana posar el servei d’ambulànc ia  
 
11. TAULONS 
Totes les embarcacions hauran de disposar de suport per al tauló. 
Cada club haurà de portar els taulons per les seves  embarcacions. 
 

Portataulons :Totes les piragües han de dur obligatòriament portataulons. Qui no porti el 
portatauló, si l’àrbitre no veu bé el número, serà considerat com a “no presentat” amb la 
corresponent penalització de punts per al club. 
 
12. EQUIPACIONS 
Es prega que, en la mesura del possible, els palist es de cada club vagin uniformats 
amb l’equipació oficial del seu club mentre compete ixen  per facilitar la tasca dels àrbitres 
en la identificació. A més a més, dóna millor imatge de cara a premsa, aficionats, espònsors i 
per la pròpia competició. 
 
13. TROFEUS 
La FCP donarà medalles als 3 primers palistes classificats de cada modalitat. 
La FCP donarà trofeus als 3 primers clubs classificats. 
 
14. RECOLLIDA DE TROFEUS 
Els palistes guardonats hauran de recollir la seva medalla amb l’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. 
 
15. PUNTUALITAT 
1- No s’esperarà a cap club que arribi tard a la competició. En el cas que no hi hagi cap 
representant del club a la reunió de delegats, no s’acceptaran canvis de titulars per reserves 
però si s’acceptarà els possibles justificants per l’absència d’un o més palistes.  
2- Es demana als clubs organitzadors que tinguin tot llest per tal que la competició comenci i 
acabi a l'hora prevista. Moltes gràcies. 
 



    

                                                                                                                             
   

 
 
16. 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. 
 
17. DELEGAT DE CLUB 
Només podrà dirigir-se al Jutge àrbitre o resta de jutges el delegat del club. 
Ha de tenir llicència federativa. 
 
18.  REGLAMENT 
Els casos no previstos en aquest reglament, es regiran pel Reglament General i Tècnic de 
Competicions de la R.F.E.P.  
 
 
 
 
 
 
 


