Invitació i Bases

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CAIAC DE MAR 2017
Art. 1. Organització
L’organització tècnica serà a càrrec de la Federació Catalana de Piragüisme i l’execució de la
competició al Club de Vela Platja Llarga.
Art. 2. Jutges i Comitè de Competició
Seran designats per la FCP.
Art. 3. Lloc i dates
Campionat de Catalunya de Caiac de Mar
Lloc: Tarragona
Platja Llarga, s/n (Tarragona)
Data: dissabte 22 de juliol de 2017
Club Organitzador: Club de Vela Platja Llarga
Inscripcions: info@fcpiraguisme.com
Art. 4. Horaris
11.00h. Reunió de delegats
11.30h: Revisió de material i equipament
13.30h: Sortida CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CAIAC DE MAR
16.00h: Entrega de premis
Art. 5. Inscripcions
TERMINI INSCRIPCIONS: DIMARTS 18 DE JULIOL A LES 14:00 HORES
No es permetran inscripcions desprès d’aquesta data i hora.
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.

Aquelles embarcacions que no figurin inscrites com a titulars en una prova NO PODRAN
PARTICIPAR-HI. Cada club podrà inscriure el nombre de palistes i embarcacions que consideri
oportú. La tramesa de les inscripcions a la FCP es podrà fer al següent correu electrònic:
e-mail FCP: info@fcpiraguisme.com
Seran retornades les inscripcions que no arribin degudament complimentades en tots els seus
apartats o escrites amb lletra il·legible.
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TERMINI SOL·LICITUD LLICENCIA PER A COMPETIR
· Sol·licitud: Fins dijous a les 14:00h de la setmana anterior a la de la competició on està
prevista la seva participació per enviar la sol·licitud de la llicència degudament complimentada.
· Pagament: fins divendres a les 14:00h de la setmana anterior a la competició on està prevista
la seva participació per enviar la sol·licitud de la llicència degudament complimentada.
Art. 6. Participació
Per que un club pugui participar en aquestes proves, serà obligatori el compliment dels següents
requisits:







Que el tècnic de cada Club estigui en possessió de la llicència expedida o habilitada per
la Real Federación Española de Piragüismo, abans de l’acabament del termini de
tancament de l’ inscripció per cada competició.
Que els tècnics de cada Club participant tinguin, com a mínim, el títol de Monitor o
Nivell I.
Igualment, no es permetrà que cap tècnic sigui entrenador de dos clubs al mateix
temps.
Serà obligatori que cada club designi un cap d’equip amb llicència en vigor, que es farà
constar a l’ inscripció.
Només podran participar en aquesta competició els clubs que estiguin al corrent de
pagament de la quota d’afiliats a la FCP o de la seva federació autonòmica o país
estranger.
L’incompliment de qualsevol d’aquest requisits, pot portar a la no admissió del Club en
qüestió de participar en aquestes competicions.

Per que un palista pugui participar en aquesta prova, caldrà que acompleixi els següents
requisits:



Pertànyer a un Club que reuneixi les condicions expressades en els articles anteriors.
Estar previst de la llicència de competició 2017 expedida per la FCP, o bé per la seva
federació autonòmica o país. Els palistes d’altres autonomies o països han de portar
també a sobre la seva llicència federativa.

Full de responsabilitat En l’entrega de dorsals, es donarà un full al delegat de cada club on
constaran tots els palistes del club inscrits per tal que signin. Sense aquest full signat no es
donarà la sortida.

CARACTERÍSTIQUES DE LA COMPETICIÓ
1. Distancia Campionat de Catalunya:
15 Kms. aproximadament
2. Recorregut:
Es facilitarà un planell del recorregut a cada participant
3. La regata es realitzarà en format DOWNWIND si el temps ho permet.
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4. Categories i embarcacions:

1
2
3
4
3
4
5
6

TRADICIONAL
K1 HOME VETERÀ A
K1 HOME VETERÀ B
K1 HOME VETERÀ C
K1 HOME VETERÀ D
K1 DONA VETERÀ
K1 HOME SÈNIOR
K1 DONA SÈNIOR
K2 ÚNICA SÈNIOR

edat
35-45
46-60
61-69
70 en amunt
35 en amunt
16-34
16-34
16 en amunt

7
8
9
10
11
12

SPRINTER
K1 HOME VETERÀ
K1 DONA VETERÀ
K1 HOME SÈNIOR
K1 DONA SÈNIOR
K2 ÚNICA HOME
K2 ÚNICA DONA

edat
Única
Única
16-34
16-34

Timó
K1 Tradicional: no està permès. Si el porta es lligarà per part dels àrbitres.
K2 Tradicional: si està permès.

K1 Sprinter: si està permès.
5. Seguretat
Qui no ho compleixi serà desqualificat:
- Armilla salvavides per caiac de mar POSADA DURANT TOTA LA PROVA
- Cobrebanyera: tots els palistes de les embarcacions que ho permeten han de portar
posa’t a la cintura el cobrebanyera.
6. Sortida i Arribada
· La sortida es farà directament des de terra amb els palistes preparats fora de les seves
respectives embarcacions.
· L’arribada també serà a terra quan els palistes arribin a la platja, deixin les seves
embarcacions i toquin la taula dels jutges sense deixar la pala. En el cas del K2 només caldrà
un dels dos palistes de l’embarcació.
7. Tancament de control
Campionat de Catalunya: 90 minuts des de la sortida per Sprinter i 120 minuts per tradicionals.
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8. Puntuació per categoria
Lloc
1r classificat
2n classificat
3r classificat
4t classificat
5è classificat
6è classificat
7è classificat
8è classificat
9è classificat
10è classificat
11è classificat
12è classificat
13è classificat
14è classificat
15è classificat
16è classificat
17è classificat
18è classificat

Punts
33
27
21
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Homes: Puntuen tots els participants de cada club en cada categoria sempre que entrin dintre
el temps de control i que hagi un mínim de tres embarcacions de dos clubs diferents per
categoria.
Dones: puntuen sempre. Cal entrar dins del temps de control.
NOMÉS POT SER DECLARAT CAMPIÓ DE CATALUNYA UN PALISTA D’UN CLUB
CATALÀ
9. Aspectes a tenir en compte
Cal tenir en compte els següents aspectes:
- Cada palista és responsable de la seva pròpia seguretat i rescat, ja que no es farà un
seguiment individualitzat.
- Les motores estaran pel control i seguiment de la competició. Per tant, només actuaran en cas
d’extrema necessitat i emergència.
- Els palistes que no acabin el recorregut utilitzaran els seus propis mitjans de transport
(terrestres) per arribar a la meta. Les motores no s’utilitzaran per transportar els palistes
endarrerits fins a la meta.
- En cas de situació de perill d’un altre participant es té la obligatorietat d’assistir-lo.
10. Preus: Barbacoa
Als inscrits al Campionat de Catalunya es farà el cobrament per part del club en el moment de la
reunió de delegats (5 €)
ALS LLISTATS DE INSCRITS AL CAMPIONAT DE CATALUNYA ES OBLIGATORI ESPECIFICAR SI ES VOL
RESERVAR LA BARBACOA.
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Art. 7. Classificació del CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CAIAC DE MAR 2012
Per Clubs:
La classificació final per Clubs s’obtindrà de la suma dels punts obtinguts per les embarcacions
de cada club.
Art. 8. Trofeus
Individuals
Els palistes de les embarcacions classificades en primer, segon i tercer lloc de cada categoria,
rebran una medalla per part de la FCP.
Per Clubs
Rebran trofeu per part de la FCP:
Club Campió
Club sub-campió
Tercer Club classificat
Art. 9. Recollida de Trofeus en cada competició
Els palistes guardonats hauran de recollir el seu premi, inexcusablement, amb l’equipament
esportiu identificatiu del Club al que representen.
En aquells casos en que per causes justificades, els guanyadors no puguin recollir el trofeu,
serà obligatori que el reculli el Cap d’equip, i en el cas que aquest tampoc pugui recollir el premi,
ja no es lliuraria posteriorment. L’organitzador pot retirar part de la subvenció. A mes podrien
derivar-se possibles responsabilitats de caràcter disciplinari , tant el palista com el Delegat
d’equip. Hi haurà una sanció econòmica de 30 €, pel Club al que pertanyi el palista que no
acompleixi lo previst en aquest article. L’organitzador haurà de disposar d’una zona acotada per
fer el lliurament de premis.
Art. 10. Equipament tècnic
Palistes:
Els palistes portaran un dorsal, que serà facilitat pel Club organitzador o per la FCP.
Art. 11. Reclamacions
Tota reclamació feta en la competició haurà de dirigir-se, per escrit, al Comitè de Competició i
lliurada en pròpia ma al Jutge Àrbitre en un temps màxim de 20 minuts desprès de donar-se a
conèixer les classificacions de la categoria, o de que s’hagi notificat al Cap d’equip sobre la
decisió presa en contra del seu competidor o equip i hagi signat la recepció de la notificació.
Totes les reclamacions hauran de ser presentades per escrit i acompanyades d’una taxa de 18
€. Les taxes seran retornades si la reclamació es acceptada.
Els participants tindran dret a apel·lar, segons els reglaments de la F.E.P., en forma i termini.
Art. 12. Penalitzacions
Totes les embarcacions que s’inscriguin i no participin seran penalitzades amb 10 € per
embarcació al club al qual pertanyen.

Art. 13 Delegat de Club
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El delegats podran participar en les diferents proves, designant prèviament davant del comitè
de competició un substitut durant la seva participació a la competició.
Només el delegat d’equip o la persona que el substitueixi i que s’hagi acreditat, te la potestat
per fer arribar qualsevol reclamació als àrbitres. No es permetrà que palistes, familiars, etc.
accedeixin a la zona arbitral.

Art. 14 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.

Art. 15 Reglament
Els casos no previstos en aquest reglament es regiran pel Reglament General Tècnic de
Competicions de la R.F.E.P.
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DECLARACIÓ DE RESPONSABILITATS
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CAIAC DE MAR 2017
REQUISITS:
- Saber nedar
- Estat físic i de salut compatible amb l’activitat a realitzar.
- Complir les condicions de navegació i seguretat que s’indiquen a les Bases i Invitacions
d’aquesta competició.
- El programa pot modificar-se en qualsevol moment si la organització ho creu oportú.
DECLARO:
- Que participo sota la meva responsabilitat i que em comprometo a acatar les
instruccions que pugui imposar l’organització.
- Que no tinc problemes o impediments físics, de salut o psicològics que puguin afectar a
la meva participació en l’activitat i que estic en condicions de participar sense causar
risc, perill, infermetat o accident, tant a mi com a tercers.
- Que eximeixo a la Federació Catalana de Piragüisme i als clubs organitzadors de
qualsevol culpa i declaro que no emprendré judicis ni demandes per qualsevol dany o
lesió que pateixi, que sigui de la meva responsabilitat.
- Que la Federació Catalana de Piragüisme i els clubs organitzadors no seran
responsables de cap manera per danys o lesions que jo pateixi d’un altre o altres
participants de l’activitat.
He llegit aquest document i declaro haver entès el seu contingut. Comprenc que assumeixo
tota la responsabilitat i té un valor de contracte entre la meva persona i la Federació Catalana
de Piragüisme.

Tarragona, 22 de juliol de 2017
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