INVITACIÓ I BASES PER PARTICIPAR AL
IV TROFEU CIUTAT DE BANYOLES
1. PROGRAMA
DATA: 8 d’abril de 2017
LLOC: Estany de Banyoles
DISTANCIA: circuit de 1000 m.
ORGANITZADOR: FCP
EXECUTOR: CN Banyoles
2. ORGANITZACIÓ
L’organització tècnica del IV Trofeu Ciutat de Banyoles correspondrà a la Federació Catalana de
Piragüisme i la seva execució al CN Banyoles.
3. PATROCINADORS
Ajuntament de Banyoles, Haribo, Rafael Baró, S.A.
4. COMITÈ DE COMPETICIÓ I JUTGES
Serà designat per la Federació Catalana de Piragüisme.
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.
 Perquè un club pugui participar al IV Trofeu Ciutat de Banyoles, 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 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 al IV Trofeu Ciutat de Banyoles, serà obligatori que compleixi els
següents requisits:
a) Els palistes pertanyents als clubs que reuneixin les condicions de l’apartat anterior, caldrà que tinguin
LA LLICÈNCIA ÚNICA 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.

5. MODALITATS i CATEGORIES
Caiac:
Home K1 Absolut

Dona K1 Absolut

Mixte K1 Absolut

Home i Dona K1 Veterà C i D

Home Veterà A i B K1 Absolut

Dona Veterà A i B K1 Absolut

Canoa:
Home C1 Absolut
Els equips podran estar formats per cadets, juvenils, sèniors i veterans barrejats d’homes i
dones.
6. SEGURETAT
Cal que totes les embarcacions disposin de sistema de flotabilitat suficient per a mantenir-se en la
superfície fins i tot plenes d’aigua.
S’entendrà com a flotabilitat suficient de l’embarcació, el suro estructural, que haurà de ser com a mínim
de 3 mm, de gruix, 17 cm. d’alt i 60 cm de llarg en K-1
Totes les embarcacions hauran de disposar de suport per la tablilla.
Disposar de 2 motores de seguretat com a mínim.
7. HORARIS
09:45 hores
10:00 hores
10:30 hores
11:30 hores
12:00 hores
12.30 hores
13:00 hores

Modificació i confirmació inscripcions i recollida dorsals
Reunió delegats
Sortida del IV trofeu ciutat de Banyoles per equips
Sortida Benjamins Programa 2024 – 1000 metres
Sortida Alevins Programa. 2024 - 1000 metres
Sortida Infantils Programa. 2024 - 3000 metres
Entrega de premis

El club organitzador tindrà preparat un full per club que haurà de contenir els següents punts:
o recorregut
o horaris
o altres aspectes específics d’aquella competició
8. RECORREGUT
Es tracta d’una competició de relleus per equips, format per dos palistes.
La Competició es durà a terme davant de les instal·lacions del C.N. Banyoles, amb un circuit
d’uns 1000 metres. La durada de la prova serà de 45 minuts sense pauses. Un cop finalitzats els
45 minuts s’acabarà de realitzar la volta restant.
La finalitat és que cada equip faci el màxim de voltes possibles fins exhaurir els 45 minuts, però
serà obligatori un mínim de 2 canvis per equip.
Cada equip podrà utilitzar l’estratègia que cregui més oportuna. Els canvis de palista només es
podran fer a la zona de gespa on estarà degudament marcat el lloc del relleu.
Per fer el relleu, el testimoni serà, la piragua i el dorsal. Sense aquestos dos requisits no es podrà
continuar.
La primera volta, es farà al circuit curt de 500 metres. En aquesta primera volta hi haurà una meta
volant pels equips que facin el relleu a la zona de porteig.
Les categories Home i Dona C i D faran tres voltes al circuit d’1 km, SENSE FER PORTEIG.
Hi haurà tancament de control. Serà un cop acabats els 45 minuts on l’àrbitre avisarà als
participants.

9. PUNTUACIÓ
Pel Programa 2024, s’atorgarà la següent puntuació per palista:

POSICIÓ PUNTS
1
100
2
80
3
60
4
47
5
46
6
45
7
44
8
43
9
42
10
41
11
40
12
39
13
38
14
37
15
36
16
35
17
34
18
33
19
32
20
31

POSICIÓ PUNTS
30
21
29
22
23
28
24
27
25
26
26
25
27
24
28
23
29
22
30
21
31
20
32
19
33
18
34
17
35
16
36
15
37
14
38
13
39
12
40
11

POSICIÓ PUNTS
10
41
9
42
43
8
44
7
45
6
46
5
47
4
48
3
49
2
50
1

Pel IV Trofeu Ciutat de Banyoles, s’atorgarà la següent puntuació per palista

1r lloc
2n lloc
3r lloc
4t lloc
5è lloc
6è lloc
7è lloc
8è lloc
9è lloc
10è lloc

33 p.
27 p.
21 p.
15 p.
14 p.
13 p.
12 p.
11 p.
10 p.
9 p.

I així fins al lloc 18 amb 1 punt
a) La classificació per clubs s’obtindrà amb la suma de les puntuacions individuals.
b) 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.

c) 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.
10. 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.
. L’ordre de sortides es podrà modificar en funció de les inscripcions definitives.
a) 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.
11. TROFEUS
El Club organitzador donarà medalles als 3 primers palistes classificats de cada modalitat.
El Club organitzador donarà trofeus als 3 primers clubs classificats.
Hi haurà un trofeu especial atorgat per Rafael Baró, S.A
12. 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.
13. PITRALLS
Serà obligatori per tots/es els/les participants dur posats correctament durant la competició el dorsal que
us serà entregats 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. Per aquesta cursa només s’utilitzaran dorsals, Que es el testimoni juntament
amb la piragua.
14. PUNTUALITAT
a) 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 ni modificacions però si s’acceptarà els possibles
justificants per l’absència d’un o més palistes.
b) Es demana als clubs organitzadors que tinguin tot llest per tal que la competició comenci i acabi a
l'hora prevista. Moltes gràcies.

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

