
    

 

INVITACIÓ I BASES PER PARTICIPAR EN LA  

CAMPIONAT DE CATALUNYA OPEN D’ESLÀLOM 2018 

 

1. HORARIS: 

LLOC I DATA: LA SEU D’URGELL – 20 D’OCTUBRE DE 2018 

09:00h Reunió de delegats 

09:30h Demostració del recorregut 

10:00h 1a mànega 

12:00h 2a mànega (segons inscrits) 

13:30h trofeus 

 

2. ORGANITZACIÓ 

L’organització tècnica de les competicions correspondrà a la Federació Catalana de Piragüisme 

i l’execució d’aquestes al club organitzador. 

 

3. COMITÈ DE COMPETICIÓ I JUTGES 

Serà designat per la Federació Catalana de Piragüisme. 

 

4 PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS 

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. 
 
 

TERMINIS  INSCRIPCIONS A LES COMPETICIONS 
 

· Tancament d’inscripcions: dimarts 16 d’octubre a les 14 hores. 
· Inscripcions fora de termini: el club que vulgui inscriure algun palista entre la fi del termini i 
el dijous a les 9:00h haurà de pagar 15 euros per palista inscrit. A partir del dimecres a les 14 
hores no s’accepta cap canvi ni nova inscripció.  
 
Les despeses d’arbitratge seran abonades entre tots els clubs segons la normativa de la 
Federació Catalana de Piragüisme 2013 enviada amb la carta “Arbitratges: pagaments, tràmits i 
tipus d’àrbitres”. El club que no aboni la despesa d’arbitratge que li correspon no podrà 
participar en la competició. 



    

 

 Perquè un club pugui participar en aquest Campionat, serà obligatori que compleixi els 

següents requisits, 

 

a) Que el tècnic de cada club tingui la llicencia en vigor abans del tancament 

d’inscripcions de la competició. 

b) Serà obligatori que cada club nomeni, mitjançant autorització per escrit un Cap 

d’equip, major d’edat i amb llicencia en vigor. 

c) Només podran participar els clubs que hagin abonat la quota d’afiliació de l’any 

2018. 

d) El Campionat es open, en conseqüència està obert als clubs no catalans. Els 

palistes d’aquestos Clubs no puntuaran, ni podran esdevenir Campions de 

Catalunya. 

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 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. 

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. 

 

Les inscripcions hauran d’estar en poder de la Federació Catalana de Piragüisme en el termini 

establert. 

Caldrà fer-les amb els impresos que s’adjunten, i han d’arribar complertes en tots els seus 

apartats, DNI, nom i cognoms, categoria i embarcació; i signat i segellat pel club. S’hauran 

d’enviar a la següent adreça de correu electrònic, info@fcpiraguisme.com  

 

 

 

mailto:info@fcpiraguisme.com


    

 

5. MODALITATS 

Caiac Home sènior K-1 
  

Dona sènior K-1 

  Home juvenil K-1 
  

Dona juvenil K-1 

  Home cadet K-1 
  

Dona cadet K-1 

  Home veterà K-1 
  

Dona veterà K-1 

      
  

Canoa Home sènior C-1 Home sènior C-2 Dona sènior C-1 

  Home juvenil C-1 Home juvenils C-2 Dona juvenil C-1 

  Home cadet C-1 Home cadets C-2 Dona cadet C-1 

  Home veterà C-1 Home veterans C-2 Dona veterà C-1 

 

6. ORDRE DE SORTIDES 

 

C2 home (vet, sèn, ...) 

K1 dona (vet, sèn, ...) 

C1 home (vet, sèn, ...) 

C1 dona (vet, sèn, ...) 

K1 home (vet, sèn, ...) 

 

 

7. CATEGORIES 

 

Dones, Sènior, Juvenil, Cadet i Veterà 

Homes, Sènior, Juvenil, Cadet i Veterà 

 

 No podran participar palistes de la categoria infantil 

 

Es podran inscriure un màxim de 2 obridors per Club inscrit 

 

8. SEGURETAT 

Cal que totes les embarcacions disposin de sistema de flotabilitat. 

Es obligatori que tots els participants portin armilla i casc. 

 



    

 

9. PUNTUACIÓ 

NOMÉS COMPTARÀ LA MILLOR DE LES DUES MÀNEGUES REALITZADES. 

En cada prova s’atorgarà la següent puntuació per palista: 

Puntuació individual. 

Classificació Bonificació 
Punts 

1 10 + 3 13 

2   9 + 1 10 

3    8 

4    7 

5    6 

6    5 

7    4 

8    3 

9    2 

10    1 

 

Per obtenir el marge de classificació s’agafarà la mitja dels 3 millors resultats i així s’obtindrà el 

millatge per tota la competició. 

 

Marge establert: 

  K-1   100 % 

  C-1   115 % 

  K-1 Dona  120 % 

  C-2   120 % 

  C-1 Dona                  125 % 

 

 

Els  marges de classificació son: 

 

  Sèniors  135 % 

  Juvenils  145 % 

  Cadets             155 % 

  Veterans  145% 



    

 

La puntuació per Clubs s’obtindrà amb la suma de les puntuacions individuals. 

Els clubs no catalans no puntuaran. 

 

C1 home, C1 dona, C2 home i K1 dona 
 
· En aquestes 3 categories no caldrà 3 embarcacions de 2 clubs diferents per puntuar, sempre i 
quan entrin dins els marges de classificació establerts. 
 
· Es podrà doblar de categoria, però no triplicar. 
 

S’atorgarà el títol de “Campió de Catalunya” de cada modalitat sempre a un palista d’un 

club català. 

 

10. RECLAMACIONS 

Els cap d’equip disposen de 5 minuts desprès de la publicació dels resultats no oficials 

per a fer consultes sobre penalitzacions i temps, aquestes consultes son gratuïtes. 

Passats els 5 minuts els resultats son oficials. 

El Jutge àrbitre revisarà tota la informació possible per la resolució de la consulta 

realitzada. La decisió final del Jutge àrbitre es definitiva i inapel·lable. 

Quant la resolució d’una consulta es positiva i afecta als resultats, s’ha d’informar a tots 

els equips afectats. 

En el cas d’irregularitats òbvies durant el desenvolupament de la competició, per 

exemple, variacions del nivell de l’aigua, presència d’objectes estranys dins del 

recorregut, canvi de posició de les portes, avançaments, males condicions 

meteorològiques. El cap d’equip pot presentar una protesta, sempre que hagi 

manifestat  la intenció de fer-ho dins dels 5 minuts posteriors a la publicació dels 

resultats no oficials. 

El cap d’equip ha d’escriure la protesta al formulari oficial. Aquesta s’ha de presentar 

abans dels 20 minuts posteriors a la publicació dels resultats no oficials signats pel 

Jutge àrbitre. 

El Jutge àrbitre, acceptarà el formulari de protesta, que s’ha d’acompanyar amb 20 €. 

Aquest import serà retornat si es acceptada.  Si fos denegada o el cap d’equip la retira, 

aquest import no serà retornat.   



    

 

El Jutge àrbitre avaluarà la legitimat de qualsevol protesta, consultarà amb el jutges 

involucrats, visualitzarà les imatges del vídeo oficial si així ho creu oportú i informarà 

per escrit la seva decisió a tots els caps d’equip afectats.       

 

11. TROFEUS 

En cada competició, el club organitzador donarà medalles als 3 primers classificats de 

cada modalitat i trofeus als 3 primers clubs classificats. 

En l’ultima competició la Federació Catalana de Piragüisme lliurarà els trofeus als 3 

primers clubs guanyadors de la Copa Catalana d’Eslàlom. 

Molt important: Es obligatori recollir els trofeus correctament uniformat. 

 

12. 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.  
 

13. REGLAMENT 

Els casos no previstos en aquest reglament, es regiran pel Reglament General i Tècnic 

de Competicions de la R.F.E.P. 

 

14. PROTECCIÓ DE DADES 

LLEI ORGÀNICA 15/1999 DE 13 DE DESEMBRE, PROTECCIÓ DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, li informem que les dades que ens hagi pogut facilitar per posar-se 

en contacte amb nosaltres, formen part d'un fitxer de propietat de la Federació 

Catalana de Piragüisme per a la finalitat de gestionar els seus dubtes o preguntes; 

informant-li a més que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a 

l'Avinguda de Tortosa, 88 25005 de Lleida havent d'aportar una sol·licitud signada i 

fotocòpia del DNI. 

 


