
   

 

INVITACIÓ I BASES PER PARTICIPAR EN EL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA CAIAC-CROSS '17 

1. PROGRAMA  
 
Data: 18 de febrer de 2017  
Lloc: Riu Segre (Parc de la Transsegre). Balaguer  
Horaris:  Horaris:  
 9,30 a 10 h  Modificació d’inscripcions i reunió de delegats. 

Lliurament de dorsals i taulons.  
10:30 h  Sortida Infantil H. (A i B), Veterà (A i B),C1 i 

SurfSky  
11,15 h  Sortida dones (totes les categories) i Veterà C 

i D homes 
12,00 h  Sortida Benjamí i Aleví. (Home-Dona)  
12,30 h Sortida  Cadet, Júnior, Sènior (home) 
13,45 h  Entrega de trofeus  

IMPORTANT: Atesa la capacitat limitada del riu a Balaguer, aquesta 
distribució en les curses podria variar en funció del número d’inscrits per 
tal de garantir les millors condicions possibles.  
En cas de ser així, s’avisarà degudament quan es comuniquin les 
inscripcions provisionals. 

 
2. ORGANITZACIÓ 

  
L’organització i execució de la cursa correspon a l’Associació 
Piragüística de Balaguer i la Federació Catalana de Piragüisme.  
 

3. COMITÉ DE COMPETICIÓ I JUTGES  
 
Seran designats per la Federació Catalana de Piragüisme.  
 

4. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS  
 
Tancament d’inscripcions: Fins dimarts 14 de febrer a les 14:00h. 
Enviament del llistat d’inscripció als clubs: 16 dijous de febrer al 
matí.  
En cas d’errors en el llistat, els clubs poden comunicar-ho fins 
divendres 17 de febrer a les 10:00h.  
 



   
Requisits per participar:  
a) Que el tècnic de cada club tingui LLICÈNCIA ÚNICA en vigor abans 
del tancament d’inscripcions.  
b) Serà obligatori que el club nomeni un Cap d’Equip o Delegat, major 
d’edat i amb llicència en vigor.  
c) Només es podran inscriure i participar palistes amb la LLICÈNCIA 
ÚNICA  a partir de la categoria de CADET en vigor en el termini 
d’inscripció.  
d) Les inscripcions caldrà fer-les en els impresos que s’adjunten i enviar-
les per correu electrònic a info@fcpiraguisme.com 
 

5. MODALITATS i CATEGORIES  
 
Embarcacions: K1, C1 i surfski 
 
Homes: benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, sènior i veterans (A, B, C i 
D). Surfski categoria absoluta. 
 
Dones: benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, sènior i veterans (A, B, C i 
D). Surfski categoria absoluta. 
 
En el cas que en una categoria a partir de cadet no hi hagi 3 
embarcacions, es passarà immediatament a una superior fins a sènior, 
excepte en veterans, que si no hi ha 3 embarcacions es passarà 
immediatament a una inferior fins a sènior.  
 

6. NORMATIVA DEL DUATLÓ-CROSS  
 
En homes infantil A i B, veterà A i B, C1 (cadet, junior i sènior) i 
categoria SURFSKI (absoluta) s'haurà de realitzar una volta al circuit de 
cursa a peu de 1,7 km (CIRCUIT MITJÀ) i 3 voltes al circuit al riu (2.3 
km).  1a sortida 10,30 h 
 
En tota la resta de categories femenines d’infantil a veterà B s'haurà 
de realitzar una volta al circuit de cursa a peu de 1,7 km (CIRCUIT 
MITJÀ) i 3 voltes al circuit al riu (2.3 km). Els veterans C i D (MASCULÍ I 
FEMENÍ) participaran en aquesta sortida, però hauran de realitzar una 
volta al circuit de cursa a peu d’1 km (CIRCUIT PETIT) i tres voltes al 
circuit al riu (2,3 km).   2a sortida 11,15 h 
 
En categories benjamí, aleví (MASCULÍ I FEMENÍ) s’haurà de realitzar 
una volta al circuit de cursa a peu d’1 km (CIRCUIT PETIT) i dues voltes 
al circuit al riu (1,5km).  3a sortida 12 h 
 



   
En categoria homes K1 cadet, juvenil i sènior (MASCULÍ) s´haurà de 
realitzar una volta al circuit de cursa a peu de 2,5 km (CIRCUIT GRAN)  i 
4 voltes al circuit al riu (3,1 km).  4a sortida 12,30 h 
 
La transició es durà a terme a la zona habilitada per aquesta funció, on 
s’habilitaran caixes per a dipositar-hi les sabatilles esportives i objectes 
personals.  
Les voltes al circuit del tram de piragua en faran en sentit horari, deixant 
les ciavogues a la dreta del palista. 
 
En homes cadet, veterà A i B i categoria SURFSKI (absoluta) s'haurà 
de realitzar una volta al circuit de cursa a peu de 1,7 km (CIRCUIT 
MITJÀ) i 3 voltes al circuit al riu (2.3 km).  1a sortida 10,30 h 
 
En infantils (MASCULÍ I FEMENÍ) i tota la resta de categories 
femenines s'haurà de realitzar una volta al circuit de cursa a peu de 1,7 
km (CIRCUIT MITJÀ) i 3 voltes al circuit al riu (2.3 km). Els veterans C i 
D (MASCULÍ I FEMENÍ) participaran en aquesta sortida, però hauran de 
realitzar una volta al circuit de cursa a peu d’1 km (CIRCUIT PETIT) i 
tres voltes al circuit al riu (2,3 km).   2a sortida 11,15 h 
 
En categories benjamí, aleví (MASCULÍ I FEMENÍ) s’haurà de realitzar 
una volta al circuit de cursa a peu d’1 km (CIRCUIT PETIT) i dues voltes 
al circuit al riu (1,5km).  3a sortida 12 h 
 
En categoria juvenil i sènior (MASCULÍ) s´haurà de realitzar una volta 
al circuit de cursa a peu de 2,5 km (CIRCUIT GRAN)  i 4 voltes al circuit 
al riu (3,1 km).  4a sortida 12,30 h 
 
La transició es durà a terme a la zona habilitada per aquesta funció, on 
s’habilitaran caixes per a dipositar-hi les sabatilles esportives i objectes 
personals.  
Les voltes al circuit del tram de piragua en faran en sentit horari, deixant 
les ciavogues a la dreta del palista. 
 

7. SEGURETAT 
 

Totes les embarcacions han de disposar de sistema de flotabilitat.  
Els palistes en categoria benjamí, aleví i infantil hauran de dur l’armilla 
salvavides en el tram de piragua obligatòriament. 
 
 
 
 



   
8. PITRALLS I TAULONS 

 
Serà obligatori per tots/es els/les participants dur posats correctament 
durant la competició el dorsal i el tauló que seran entregats en la reunió 
de delegats.  
Al finalitzar la prova caldrà tornar-los en les mateixes condicions en què 
van ser entregats. Per cada dorsal no entregat o entregat en mal estat el 
club haurà d’abonar 30€ a la FCP.  
Els àrbitres de la competició són els encarregats d’entregar-los als Caps 
d’equip en la reunió prèvia i de recollir-los i fer el recompte al finalitzar. 
En cas d’incidència, prendran nota del club i palista corresponent. 
Portataulons: Totes les piragües han de dur portataulons. Si l’àrbitre no 
veu bé el número, serà considerat com a “no presentat”. 
 

9. PUNTUALITAT 
  

No s’esperarà cap club que arribi tard a la competició.  
Es complirà, en la mesura del possible, l’horari previst.  
No s’avançaran en cap cas les sortides de les competicions. En el cas 
de que no hi hagi cap representant del club a la reunió de delegats, no 
s’acceptaran canvis ni modificacions d’última hora.  

 
10. SORTIDA  

 
La sortida es realitzarà amb la cursa a peu, on els participants hauran de 
posar-se a la línia de sortida i començarà la prova amb les següents 
indicacions: “Preparats,… Ja!”.  
En el cas de sortida nul·la s’usarà el so d’una botzina d’aire.  
 

11. PUNTUACIÓ 
 
A efectes de la classificació general per clubs, s’atorgarà la següent 
puntuació per palista:  
 

POSICIÓ PUNTS 

1 33 

2 27 

3 21 

4 15 

5 14 



   

6 13 

7 12 

8 11 

I així fins arribar a 1 punt. 

a) CANOES I DONES 
1.  Les canoes i dones de la categoria cadet i júnior puntuaran malgrat no hi hagi 3 
embarcacions de 2 clubs diferents 
2. Les canoes i dones de la categoria sènior i veterà només puntuaran si hi ha 3 
embarcacions de 2 clubs diferents 
 
b) Per puntuar en les categories de benjamí a infantil caldrà que s’hagin inscrit un mínim 
de tres embarcacions de dos clubs diferents per cada modalitat. 
Casos especials: En les següents categories no es tindrà en compte aquesta normativa. 
 
· C1 Dona, C1 Home, K1 Dona + Paracanoe: no calen 3 embarcacions de 2 clubs 
diferents per puntuar. 

La classificació per clubs s’obtindrà de la suma de les puntuacions 
individuals que hagin participat i obtingut puntuació. 

b) VETERANS/ES 

Categories: 

A: 35-45 anys 

B: 46-60 anys 

C: 61-69 anys 

D: 70 anys en amunt 

Només es puntua quan hi ha 3 embarcacions de 2 clubs diferents. 

12. TROFEUS 
 
Es donarà un trofeu als 3 primers classificats de cada categoria.  
En la classificació per equips, es donarà un trofeu als 3 primers 
classificats.  
Els palistes guardonats hauran de recollir el seu trofeu si és possible amb 
l’equipació oficial del club.  
En cas de no poder-lo recollir personalment, serà el Cap d’Equip qui ho 
faci en representació seva.  
 
 
 
 
 



   
13. RECLAMACIONS  

 
Un cop els resultats siguin penjats, hi haurà un termini de 10 minuts per tal 
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 seguirà amb el programa 
competitiu.  
Tota reclamació feta a la competició serà dirigida al comitè de Competició 
per escrit i entregada en mà al jutge àrbitre, acompanyada d’una taxa de 
20€, en un termini màxim de 20 minuts després de la seva publicació els 
resultats de la categoria o de que el Cap d’Equip hagi estat notificat de la 
penalització. Les taxes seran retornades si es estimada la reclamació.  
 

14. DELEGAT DE CLUB  
 
Només podrà dirigir-se al jutge àrbitre o resta de jutges el delegat de club 
designat a la reunió de delegats.  
 

15. REGLAMENT  
 
Els casos no previstos en aquest reglament es regiran pel Reglament 
General Tècnic de Competicions de la R.F.E.P. 
 

  



   
 

16. CIRCUITS DE LA CURSA 

1a SORTIDA: 10,30 h Home CADET, VETERÀ A i B, SURFSKI absoluta 

 

   

CÓRRER: 1 VOLTA CIRCUIT VERMELL (CIRCUIT MITJÀ 1,7 KM) 
PIRAGUA: 3 VOLTES CIRCUIT VERD (2,3 km) 

  



   
 

2a SORTIDA: 11,15 h Home INFANTIL, dones d’INFANTIL a VETERÀ B 

 VETERANS C i D (home/dona) (*) 

 

CÓRRER: 1 VOLTA CIRCUIT VERMELL (CIRCUIT MITJÀ 1,7 KM) 

PIRAGUA: 3 VOLTES CIRCUIT VERD (2,3 km) 
(*) VETERANS C i D (home/dona) 

CÓRRER: 1 VOLTA CIRCUIT cursa num 3 (CIRCUIT PETIT 1 KM) 
PIRAGUA: 3 VOLTES CIRCUIT VERD (2,3 km) 



   
 

3a SORTIDA: 12 h  Benjamí i aleví (home i dona) 

 

 
 

CÓRRER: 1 VOLTA CIRCUIT VERMELL (CIRCUIT PETIT) 1 km 

PIRAGUA: 2 VOLTES CIRCUIT VERD (1,5 km) 
 

  



   
 

4a SORTIDA: 12,30 h  Junior i Sènior (home) 

 

 
 

CÓRRER: 1 VOLTA CIRCUIT VERMELL (CIRCUIT GRAN) 2,5 km 

PIRAGUA: 4 VOLTES CIRCUIT VERD (3,1 km) 



   
 

Com arribar al Parc de la Transsegre:  
 

Venint per la carretera de Tàrrega (C53) prenem la primera sortida de 

Balaguer (C- 148a), arribem a la rotonda que travessa la C13 (Creu Roja, 

Restaurant el Faro) i seguint recte entrarem pel carrer Urgell. 

Des d’aquí seguim recte pel carrer Urgell fins arribar al riu. Sense crear-lo 

trenquem a l’esquerra pel carrer Pere III, baixem en direcció a la plaça Pau 

Casals i abans d’arribar-hi trobarem el baixant a mà dreta per baixar a la 

vora del riu (Parc de la Transsegre). 

 


