
 

                     
 
 

 

INVITACIÓ i BASES  

 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARATÓ  

3a PROVA PROGRAMA 2024 
 

1. PROGRAMA 
 

Data: Dissabte 10 de juny de 2017 
Lloc: Estany de Banyoles 
Horaris:  
09:00 h  Modificació d’inscripcions i reunió de delegats. Lliurament de 

taulons.  
10:00 h  Sortida Campionat de Catalunya de Marató (Categories cadet, 

juvenil. sènior i veterans, K1-K2 / C1-C2, home-dona, Paracanoe,  
K2 mixta única i SurfSky) 

11.30 h Sortida Benjamins (K1 / C1 1000 m) 
12:00 h  Sortida categoria Aleví (A i B, K1 / C1, 1000 m) 
12:30 h  Sortida categoria Infantil (A i B, K1 / C1, 3000m) 
13:00 h Entrega trofeus  
 

2. ORGANITZACIÓ 
 

L’organització i execució de la cursa correspon al Club Natació Banyoles 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 6 de juny a les 14:00h. 
Enviament del llistat d’inscripció als clubs: dijous al matí. 
En cas d’errors en el llistat,  els clubs poden comunicar-ho fins divendres a les 
10:00h. 
 
 
 
 



 

                     
 
 

 

Requisits per participar:  
a) Que el tècnic de cada club tingui llicència 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 federativa 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. REGLAMENT PROGRAMA 2024  
 
S’aplicarà el reglament general (vegeu enllaç): 
http://www.fcpiraguisme.com/docs/documents/9eb311e455dde179634e131bb4f75
fde.pdf 
 

5.1. MODALITATS i CATEGORIES PROGRAMA 2024 
 
Benjamí:      home i dona, K1 i C1.  
Aleví B: (2n any- nascuts 2006):  home i dona, K1 i C1.  
Aleví A: (2n any- nascuts 2005):  home i dona, K1 i C1.  
Infantil B (1r any – nascuts 2004):  home i dona, K1 i C1.  
Infantil A (2n any- nascuts 2003):  home i dona, K1 i C1.  

 
 

5.2. DISTÀNCIES PROGRAMA 2024 
 

Benjamí:  1000 m (1 volta al circuit)  
Aleví A i B: 1000 m (1 volta al circuit) 
Infantil A i B: 3000 m (3 voltes al circuit)  
 
 
5.3. SEGURETAT PROGRAMA 2024 
 

Totes les embarcacions han de disposar de sistema de flotabilitat. 
En totes les categories (benjamí, aleví, infantil) serà obligatori l’ús d’armilla 
salvavides. 
 
 
 

 
 
 



 

                     
 
 

 

5.4. PUNTUACIÓ PROGRAMA 2024 
 

A efectes de la classificació general per clubs i la classificació final del programa, 
s’atorgarà la següent puntuació per palista: 
 

POSICIÓ PUNTS POSICIÓ PUNTS POSICIÓ PUNTS 
1 100 21 30 41 10 
2 80 22 29 42 9 
3 60 23 28 43 8 
4 47 24 27 44 7 
5 46 25 26 45 6 
6 45 26 25 46 5 
7 44 27 24 47 4 
8 43 28 23 48 3 
9 42 29 22 49 2 

10 41 30 21 50 1 
11 40 31 20 
12 39 32 19 
13 38 33 18 
14 37 34 17 
15 36 35 16 
16 35 36 15 
17 34 37 14 
18 33 38 13 
19 32 39 12 
20 31 40 11 

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

6. REGLAMENT CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARATÓ  
 

La sortida serà conjunta amb totes les categories del Campionat de Catalunya de 
Marató. En funció del nombre de participants es podrà fer una sortida en 2 tandes.  
  

Exemple: sènior i junior 1a sortida, als 2 minuts resta de categories.  
 
Cada volta són 3000 m.  
Cada volta s’haurà de fer un porteig a la zona delimitada, desembarcar (fer un tram 
a peu i tornar a embarcar), excepte en la última volta en que s’entrarà a meta 
sense fer porteig.  



 

                     
 
 

 

Exemple: categoria cadet, 9000 m  3 voltes / 2 porteigs (al finalitzar cada 
volta es fa un porteig, excepte la última en què s’entra a meta) 

 
EXCEPCIONS: 
La categoria Paracanoe no haurà de fer el porteig.  
Els veterans majors de 65 anys (veterans D) no hauran de fer porteig. 

 
6.1. MODALITATS i CATEGORIES CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARATÓ 
 
Cadet:    home i dona, K1 i K2, C1 i C2  
Junior:   home i dona, K1 i K2, C1 i C2  
Sènior:   home i dona, K1 i K2, C1 i C2  
Veterà A, B, C i D: home i dona, K1 i K2, C1 i C2  
Paracanoe:  Única 
Mixta    Única K2 
SurfSky   Única 
 
En el cas que en una categoria no hi hagi un mínim de 3 palistes de 2 clubs 
diferents, aquests passen directament a la categoria immediatament 
superior. 
EXCEPCIONS: categories femenines i canoes. 
 
 
VETERANS/ES 

Categories: 

A: 35-45 anys 

B: 46-60 anys 

C: 61-69 anys 

D: 70 anys en amunt 

 
 
6.2. DISTÀNCIES CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARATÓ 
 

Home Junior i Sènior:   15000 m  (5 voltes al circuit) 
Home i Dona Cadet     9000 m (3 voltes al circuit) 
Home  Veterà A-B i Mixta  12000 m   (4 voltes al circuit) 
Dona Junior, Sènior i Veterà A i B 12000 m (4 voltes al circuit) 
Home Veterà C-D i Paracanoe:    6000 m (2 voltes al circuit) 
 



 

                     
 
 

 

 
6.3. SEGURETAT CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARATÓ 
 

Totes les embarcacions han de disposar de sistema de flotabilitat. 
Els palistes de la categoria cadet serà obligatori l’ús d’armilla salvavides. 
 
6.4. PUNTUACIÓ CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARATÓ 
 

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

POSICIÓ PUNTS POSICIÓ PUNTS 
1 33 10 9 
2 27 11 8 
3 21 12 7 
4 15 13 6 
5 14 14 5 
6 13 15 4 
7 12 16 3 
8 11 17 2 
9 10 18 1 

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

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, sempre i quan entrin dins el temps de control 
establert, si aquest existeix. 

2. Les canoes i dones de la categoria sènior i veterà només puntuaran si hi ha 3 
embarcacions de 2 clubs diferents, sempre i quan entrin dins el temps de control 
establert, si aquest existeix. 

7. TAULONS 
 

Serà obligatori per tots/es els/les participants dur posats correctament durant la 
competició el tauló que serà entregat en la reunió de delegats.  
Al finalitzar la prova caldrà tornar-los en les mateixes condicions en què van ser 
entregats. Per cada tauló 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”. 
 
 

8. 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.  
 
 

9. SORTIDA 
 

Els palistes s’aturen 10-15 metres per darrera de la línia de sortida marcada. Els 
jutges de sortida indicaran quina és aquesta línia imaginària. 
Un cop col·locats i alineats se’ls autoritza a passar lentament a la veritable línia de 
sortida marcada.  
La sortida serà amb tots els palistes aturats, sense palejar.  
Les indicacions seran: “Palistes, en 10 segons es donarà la sortida. ... Ja!”. 
En el cas de sortida nul·la s’usarà el so d’una botzina d’aire. 
Avisos i desqualificacions a la sortida 
1r. Es començarà a avisar al palista més avançat. 
2n. Se li indicarà que està més avançat i que si no es col·loca a la línia se li donarà 
un 1r avís. 
3r. En el cas que no obeeixi se li donarà un 1r avís. 
4t. En el cas que no obeeixi se li donarà un 2n avís, que equival a una penalització 
de 2’.  
5è. En el cas que no obeeixi se li donarà un 3r avís, amb el qual el palista quedarà 
desqualificat i haurà d’abandonar la línia de sortida 
 

 
10. 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.  



 

                     
 
 

 

 
 

11. 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 donada en pròpia mà al jutge àrbitre, acompanyada d’una taxa de 20€, en 
un termini màxim de 20 minuts després de publicar-se 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. 
 
 

12. DELEGAT DE CLUB 

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. 

13. DESPESES ARBITRALS 

Les despeses arbitrals, seran abonades pels Clubs participants segons la normativa 
en vigor de la FCP. Els Clubs abonaran una quota fixa de 20 €, més un altra de 
variable per palista en funció dels inscrits per la competició. La FCP emetrà la factura 
corresponent que serà enviada al Club pel seu abonament. 

 

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.  

 
15.REGLAMENT 

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


