Federació Catalana de Piragüisme
ESLÀLOM

Invitació i Bases de Participació

1ª COPA CATALANA
D’ESLÀLOM
Ponts, 09 de març de 2019

Invitació i Bases
1ª Copa Catalana d’Eslàlom

DADES GENERALS
Data:

Dissabte 09 de març de 2019

Lloc:

Ponts

Organitza:

Federació Catalana de Piragüisme

Executa:

Club Nàutic Mig-Segre de Ponts

HORARIS
09.30 h

Reunió de Delegats: Modificació/Confirmació d’Inscripcions i entrega de
Dorsals.

10.00 h

Demostració recorregut

10:30 h

1ª mànega + 2ª mànega

14:00 h

Entrega de Trofeus

COMITÈ DE COMPETICIÓ I ÀRBITRES
El Comitè de Competició i els Àrbitres a càrrec de l’execució de la prova seran
designats per la Federació Catalana de Piragüisme. El Comitè de Competició serà el
màxim òrgan de decisió durant la competició i estarà format pel Jutge Àrbitre, el
Director de Competició i un Àrbitre.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions dels clubs s’hauran d’enviar per correu electrònic a la Federació
Catalana de Piragüisme abans del dimarts de la setmana de competició a les
14:00 hores. Aquestes s’hauran d’enviar completant el document penjat al web de la
FCP amb tota la informació que s’hi requereixi a info@fcpiraguisme.com. No
s’acceptaran inscripcions amb altres formats o amb la informació incompleta.
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.
Les inscripcions realitzades més tard del dimarts a les 14:00 hores seran
penalitzades al club en qüestió amb 15€ per inscripció a abonar a la Federació
Catalana de Piragüisme.
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).
Terminis específics d’aquesta competició:
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Tràmit

Data Límit

Enviament Inscripcions Ordinàries

05/03/2019 a les 14:00h

Enviament dels Llistats als Clubs

Abans del 07/03/2019

Notificació d’Errors o Baixes

08/03/2019 a les 10:00h

Notificació de Baixes Justificades d’Última Hora

09/03/2019 a les 9:30h
(Reunió de Delegats)

Requisits per la inscripció d’un Club
-

El tècnic haurà de tenir la llicència 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 2019.

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 Palista
-

-

Només es podran inscriure aquells palistes que pertanyin a clubs que
compleixin les condicions anteriors i tinguin la llicència única 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.

Sol·licitud de Llicència per a Competir
En el cas que un club vulgui inscriure a un palista que encara no disposi de llicència
per a competir, aquesta s’haurà de sol·licitar a la FCP abans de les 14.00 hores del
Dijous de la setmana anterior a la de la competició enviant el full de sol·licitud
degudament complimentat. El pagament de la llicència s’haurà de realitzar abans de
les 14.00 hores del divendres de la setmana anterior a la de la competició.

CATEGORIES I MODALITATS
Les categories i modalitats participants en aquesta competició s’indiquen al quadre
següent (marcades amb una “X”) on també s’especifiquen els anys de naixement de
cadascuna d’elles:
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K1
Home

K1
Dona

C1
Home

C1
Dona

C2
Home

Any/s de
Naixement

Cadet

X

X

X

X

X

2003 - 2004

Juvenil

X

X

X

X

X

2001 - 2002

Sènior

X

X

X

X

X

1985 - 2000

Veterà

X

X

X

X

X

1973 –
endavant

No podran participar palistes de la categoria infantil.

ORDRE DE SORTIDES
1rs
participants

C2 HOME

Veterans

Sèniors

Juvenils

Cadets

2ns
participants

K1 DONA

Veteranes

Sèniors

Juvenils

Cadets

3rs
participants

C1 HOME

Veterans

Sèniors

Juvenils

Cadets

4rts
participants

C1 DONA

Veteranes

Sèniors

Juvenils

Cadets

5ns
participants

K1 HOME

Veterans

Sèniors

Juvenils

Cadets

PUNTUACIÓ
Només comptarà la millor de les dues mànegues realitzades.
En cada prova s’atorgarà la següent puntuació per palista:*Puntuació individual.
Posició

Bonificació

Punts

1r

10 + 3

13

2n

9+1

10

3r

8

4t

7

5è

6

6è

5

7è

4

8è

3

9è

2

10è

1

Federació Catalana de Piragüisme
Avinguda de Tortosa, 88 – 25005 Lleida
www.fcpiraguisme.com / info@fcpiraguisme.com

Invitació i Bases
1ª Copa Catalana d’Eslàlom

K1

100%

C1

115%

K1 DONA

120%

C2

120%

C1 DONA

125%

MARGE DE
CLASSIFICACIÓ

MARGE ESTABLERT

Per obtenir el marge de classificació s’agafarà la mitja dels 3 millors resultats i així
s’obtindrà el millatge per tota la competició.
Sènior

135%

Juvenils

145%

Cadets

155%

Veterans

145%

Classificació per Clubs
La classificació per clubs s’obtindrà amb la suma de les puntuacions individuals.
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.

SEGURETAT
Cal que totes les embarcacions disposin de sistema de flotabilitat suficient per a
mantenir-se a la superfície, fins i tot si es troben plenes d’aigua.
És obligatori que tots els participants portin armilla i casc.

TROFEUS
Es donarà un trofeu als 3 primers classificats de cada categoria i als 3 primers clubs de
la Classificació Final per Clubs.
Els palistes premiats han d’estar preparats i atents a l’inici de la cerimònia d’entrega de
premis per evitar una demora innecessària d’aquesta. Aquests palistes hauran de
recollir la medalla corresponent vestint la indumentària oficial del seu club.
En aquells casos en que, per causes justificades, el palista guardonat no pugui recollir
el trofeu, serà obligatori que qui el reculli sigui el seu Cap d’Equip. Si no és així, no
s’entregarà la medalla.
En el cas dels trofeus de la classificació per clubs haurà de ser el Cap d’Equip qui surti
a recollir el trofeu. En cas de no ser així no s’entregarà el trofeu.

UNIFORMITAT
És obligatori utilitzar la vestimenta oficial del club tant durant el desenvolupament de la
competició com durant l’entrega de premis, és competència de l’equip arbitral
comprovar que això es compleix en tot moment.
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No serà acceptable, en cap cas, suplir l’ús de la camiseta oficial del club per l’armilla
salvavides o pels pitralls del dorsal.

DORSALS
Tots els participants estan obligats a dur posat correctament, durant tota la competició,
el dorsal que els seran entregats pels àrbitres abans de l’inici de la competició.
Un cop finalitzada la competició, s’hauran de retornar els dorsals en les mateixes
condicions en què han estat entregats. Per cada dorsal no entregat o entregat
defectuosament, el club corresponent haurà d’abonar 30 € a la Federació Catalana de
Piragüisme. Els àrbitres de la competició són els encarregats de repartir els dorsals a
l’inici de la competició i, al finalitzar l’entrega de premis, fer-ne el corresponent
recompte. En el cas que falti algun element o un es trobi en mal estat es prendrà nota
del club i palista corresponent.

PUNTUALITAT
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.

NOMBRE D’ÀRBITRES
És potestat de la Federació Catalana de Piragüisme decidir el nombre d’àrbitres
necessaris per al correcte desenvolupament de cada competició del calendari oficial
segons s’estableix al Reglament General i Tècnic.
Seran necessaris, com a mínim, tres àrbitres per a poder desenvolupar totes les
tasques necessàries per al desenvolupament de la prova, però serà la FCP qui
decidirà el nombre d’àrbitres més adequat després de revisar les bases de la prova
(camp de regates, distàncies, boies...).
Si per qualsevol circumstància sobrevinguda (meteorologia, excés o insuficiència
d’aigua...) el Jutge Àrbitre, en acord amb el Comitè de Competició, consideri que no es
pot garantir la seguretat dels esportistes, la prova quedarà suspesa.

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.
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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.

DESPESES ARBITRALS
Les despeses arbitrals, seran abonades pels Clubs participants segons la normativa
en vigor de la Federació Catalana de Piragüisme. Els Clubs abonaran una quota fixa
de 20 €, més un altra de variable en funció dels inscrits de cada club a la competició.
La FCP emetrà la corresponent factura, que serà enviada a cada club pel seu
abonament.

DRETS D’IMATGE
La inscripció a aquesta competició suposa la cessió dels drets d’imatge a la Federació
Catalana de Piragüisme i l’acceptació d’aquest requisit. La no cessió d’aquests drets
impossibilitarà la participació del palista en aquesta prova.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades en formalitzar la
inscripció o per posar-se en contacte, formen part d'un fitxer de propietat de la
Federació Catalana de Piragüisme. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició a l'Avinguda de Tortosa, 88 de Lleida (CP 25005) aportant una
sol·licitud signada i una fotocòpia del DNI.
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DISPOSICIÓ FINAL
En el cas que, durant el transcurs de la competició, es donés algun cas no previst en
aquest reglament, la decisió dels àrbitres es regirà pel “Reglament General i Tècnic de
Competicions” o el “Reglament d’Aigües Tranquil·les - Sprint” de la Real Federación
Española de Piragüismo.
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ANNEX I: PLÀNOL DE LA ZONA DE COMPETICIÓ

4

3

1
2

5

1

Línia de Sortida (Cursa a Peu)

2

Línia d’Arribada (Aigua)

3

Zona d’Embarcament – Transició

4

Ciavoga 1

5

Ciavoga 2

6

Pàrquing

7

Zona del Circuit de Cursa a Peu

8

Rampa d’Accés a la Zona
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ANNEX II: COM ARRIBAR AL PARC DE LA TRANSSEGRE
Venint per la carretera de Tàrrega (C-53) agafar la primera sortida de Balaguer (C148a), arribar a la rotonda que travessa la C-13 (on hi ha la Creu Roja i el Restaurant
el Faro) i seguir recte per entrar pel carrer Urgell. Seguir aquest carrer fins arribar al
riu. Abans de creuar-lo girar a l’esquerra pel carrer Pere III, baixar en direcció a la
plaça Pau Casals i, abans d’arribar-hi, prendre la baixada a mà dreta per accedir a la
vora del riu.
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