CIRCULAR 5/2018
CAMPIONAT DE VELOCITAT DE LA LLIGA DE L’EST DE
PIRAGÜISME D’AIGÜES TRANQUIL·LES 2018
Castelldefels, 26 de Maig de 2018

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
VELOCITAT
ESPECIFICACIONS PELS CLUBS CATALANS
RÈGIM GENERAL
El Campionat de Catalunya de Velocitat es disputa conjuntament amb el
Campionat de Velocitat de la IV Lliga de l’Est. Les bases generals de competició,
amb tota la normativa relativa al seu funcionament, són les especificades al
reglament de la prova de la Lliga de l’Est.

CLASSIFICACIONS INDIVIDUALS DELS PALISTES CATALANS
Durant l’entrega de trofeus que es durà a terme el Dissabte 26 de Maig al Canal
Olímpic de Catalunya, només s’entregaran medalles als 3 primers classificats de
la Lliga de l’Est.
Un cop finalitzada la competició, la Federació Catalana de Piragüisme generarà
les classificacions del Campionat de Catalunya de Velocitat, on només
apareixeran els palistes de clubs catalans.
Aquestes classificacions es faran respectant les categories i modalitats previstes
en el reglament del Campionat de Velocitat de la Lliga de l’Est. En cap cas es
canviaran les categories i/o modalitats, encara que aquestes no coincideixen
amb les platejades a la resta de competicions organitzades per la FCP.
Es tindran en compte els resultats de la Fase Final i la Fase Eliminatòria. Les
primeres posicions del rànquing català seran per aquells que hagin accedit a la
Fase Final, els quals seran ordenats segons el resultat obtingut en aquesta fase,
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i es completarà la classificació amb els resultats obtinguts a la Fase Eliminatòria
pels palistes que no hagin accedit a la Final.
Si un palista es classifica per la Final però després no es presenta (DNS),
abandona (DNF) o és desqualificat (DSQ), el seu resultat a la classificació del
Campionat de Catalunya serà de No Presentat, Retirat o Desqualificat segons
correspongui.
S’atorgarà el títol de Campió de Catalunya en cadascuna de les categories i
modalitats al primer palista català de les classificacions.
La taula a continuació mostra un exemple de com es realitzarà la classificació
dels palistes catalans:

Fase Eliminatòria

Fase Final

Resultat Lliga de l’Est

Resultat Ct. de
Catalunya

1r

A (No Català)

1r

B

2n

B (Català)

2n

D

3r

C (No Català)

3r

F

4t

D (Català)

4t

H

5è

F (Català)

5è

J

6è

G (No Català)

6è

K

7è

H (Català)

7è

M

8è

I (No Català)

8è

P

9è

J (Català)

10è

K (Català)

11è

L (No Català)

12è

M (Català)

13è

N (No Català)

14è

O (No Català)

15è

P (Català)

TROFEUS I MEDALLES
Un cop publicades les classificacions del Campionat de Catalunya de Velocitat,
la FCP enviarà als clubs les corresponents medalles perquè aquests les
entreguin als palistes.
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CLASSIFICACIÓ PER CLUBS
Al finalitzar el Campionat de Velocitat de la IV Lliga de l’Est es generarà la
Classificació per Clubs de la prova de la Lliga de l’Est i s’entregaran els trofeus
corresponents.
Un cop generades les classificacions individuals del Campionat de Catalunya,
s’utilitzaran aquestes per atorgar les puntuacions individuals a cada participant
de cada categoria per tal de generar la Classificació per Clubs del Campionat de
Catalunya de Velocitat.
S’atorgarà la puntuació a cada palista segons la posició obtinguda tal com
s’indica a la taula a continuació:
Posició

Punts

Posició

Punts

1r

33

10è

9

2n

27

11è

8

3r

21

12è

7

4t

15

13è

6

5è

14

14è

5

6è

13

15è

4

7è

12

16è

3

8è

11

17è

2

9è

10

18è

1

A partir de la suma de les puntuacions individuals es generarà la Classificació
per Clubs del Campionat de Catalunya de Velocitat. S’hi tindran en compte les
penalitzacions per a palistes No Presentats (12 punts de penalització) i
Desqualificats (33 punts de penalització).

DESPESES ARBITRALS
Les despeses arbitrals seran abonades pels Clubs Catalans 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.
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