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1 |  DADES GENERALS 

Data   Dissabte 17 de Juliol de 2021 

Lloc   Garraf 

Organitza  Federació Catalana de Piragüisme 

Executa Club Nàutic Garraf 

 

2 |  HORARIS 

09.30 h Confirmació d’Inscripcions 

10.00 h Reunió de Delegats 

10.15 h Revisió d’Equipament Modalitat Competitiva  

10.30 h Sortida Modalitat Competitiva  

10.45 h  Revisió d’Equipament Modalitat Iniciació  

11.00 h Sortida Modalitat Iniciació  

13.30 h Entrega de Trofeus  

13.45 h Piscolabis per a tots els participants 

 

3 |  INSCRIPCIONS 

Les inscripcions hauran d’estar en mans de la Federació Catalana de Piragüisme  abans 

del dimecres de la setmana de competició a les 13:00 hores.  

Les inscripcions es tramitaran de forma individual a través del formulari creat per la 

Federació Catalana de Piragüisme: https://forms.gle/t4pmXERSMuyQ1fXd6  

El formulari es tancarà automàticament el dimecres a les 13 hores, pel que no 

s’admetran inscripcions més tard d’aquesta data.  

En cas que un club vulgui tramitar les inscripcions de forma conjunta per ésser facturat 

per part de la FCP, haurà de tramitar-les a traves del correu electrònic 

esportiva@fcpiraguisme.com.  

Els llistats provisionals s’enviaran als clubs perquè, en cas d’haver-hi errors, puguin 

comunicar-ho a la FCP fins el divendres  a les 10 del matí. A partir d’aquesta hora no 

s’acceptarà cap més modificació i, seguidament, es faran públics els llistats oficials 

definitius.  

La comunicació de baixes més tard del divendres a les 10:00 hores no serà 

acceptada, excepte si és degudament justificada per causes de força major (un 

problema mèdic, per exemple). 

http://www.fcpiraguisme.com/
mailto:esportiva@fcpiraguisme.com
https://forms.gle/t4pmXERSMuyQ1fXd6
mailto:esportiva@fcpiraguisme.com
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Terminis específics d’aquesta competició: 

Tràmit Data Límit 

Enviament Inscripcions Ordinàries 14/07/2021 a les 13:00 

Enviament dels Llistats als Clubs Abans del 16/07/2021 

Notificació d’Errors o Baixes 16/07/2021 a les 10:00 

Notificació de Baixes Justificades d’Última Hora 17/07/2021 a les 10:00 
(Reunió de Delegats) 

REQUISITS PER LA INSCRIPCIÓ D’UN CLUB 

Per tal que un club pugui inscriure’s a la competició haurà de complir:  

- El tècnic haurà de tenir la llicència federativa 2021 en vigor abans del termini 

de tancament de les inscripcions. 

- Haurà de nomenar, mitjançant una autorització escrita, un Cap d’Equip major 

d’edat i amb la llicència en vigor. 

- El club haurà de tenir la llicència federativa 2021. 

L’incompliment d’algun dels 3 requisits comportarà la no admissió del club en aquesta 

competició. Es podran inscriure i participar clubs d’altres autonomies o països que 

compleixin els requisits esmentats anteriorment. 

REQUISITS PER LA INSCRIPCIÓ D’UN ESPORTISTA 

Per tal que un esportista pugui inscriure’s a la competició haurà de complir:  

- Només es podran inscriure aquells palistes que pertanyin a clubs que compleixin 

les condicions anteriors i tinguin la Llicència Federativa 2021 en vigor abans 

del termini de tancament d’inscripcions. L’incompliment d’aquest requisit 

comportarà la no admissió del palista en aquesta competició. 

- Només es podran inscriure i participar aquells palistes que dins la mateixa 

temporada hagin tingut i tinguin llicència federativa d’un mateix i únic club. 

L’incompliment d’aquest requisit comportarà la desqualificació del club al qual 

pertany el palista en qüestió.  

PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES AMB LLICÈNCIA DE DIA 

Al Campionat de Catalunya de Caiac de Mar i la Lliga Catalana de Caiac de Mar hi 

poden participar esportistes amb llicència de dia, enlloc de la llicència competitiva 

de tota la temporada. Aquest tipus de participació, però, està limitada a cert nombre de 

proves:  

- Els esportistes de categoria competitiva només podran participar a una 

prova de la lliga mitjançant aquest tipus de llicència.  

- Es esportistes de categories d’iniciació només podran participar a dues 

proves de la lliga mitjançant aquest tipus de llicència.  

http://www.fcpiraguisme.com/
mailto:esportiva@fcpiraguisme.com
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En ambdós casos, si desitgen participar a més proves de la lliga, caldrà que es donin 

d’alta la llicència de tipus competitiva.  

PREU DE LA INSCRIPCIÓ  

La inscripció a les proves de la Lliga Catalana de Caiac de Mar no és gratuïta. La 

inscripció té un preu de 15,00 € per palista. Aquest inclou un refrigeri al acabar la 

competició i serveix per fer front a les despeses organitzatives de la prova.  

Pels esportistes que competeixin amb llicència de dia, aquesta tindrà un cost 

addicional de 12,00 €.  

El pagament es realitzarà per transferència bancària a la Federació Catalana de 

Piragüisme. Els esportistes realitzaran el pagament de forma individual, indicant com a 

concepte de la transferència “KDM + NOM DEL PALISTA”.  

En cas d’inscriure’s conjuntament com a club, serà el club qui realitzarà la transferència 

a la FCP. 

En tots els casos cal guardar el comprovant de la transferència per adjuntar-lo al 

moment de realitzar la inscripció, doncs el formulari no permet finalitzar el procés 

d’inscripció fins que aquest s’ha adjuntat.  

Compte Bancari FCP: ES06 2100 0511 6402 0019 5303  

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A COMPETIR 

La llicència competitiva s’haurà de sol·licitar, com a molt tard, el dijous de la setmana 

anterior a la de la competició. La llicència de dia se sol·licitarà en el moment d’inscriure’s 

si s’escau.  

 

4 |  RECORREGUTS  

Les categories Competitives podran participar en un recorregut tipus circuit o tipus 

Downwind. Quan sigui en circuit, aquest no superarà els 16 Km, mentre que, quan sigui 

en format Downwind, aquest no superarà els 25 Km.  

Les categories Iniciació participaran sempre en un recorregut tipus circuit que no 

superarà, en cap cas, els 10 Km.  

Els elements indicadors del circuit (normalment boies) hauran de ser ben visibles, 

preferiblement de color vermell, taronja o groc.  

http://www.fcpiraguisme.com/
mailto:esportiva@fcpiraguisme.com

