INVITACIÓ I BASES PER A PARTICIPAR EN EL
“PROGRAMA 2024 Aigües Tranquil·les” (2016)
1. PROGRAMA
El Programa 2024 consta de 6 competicions:
1a: 20 de febrer, Banyoles
2a: 30 d’abril, Banyoles
3a: 21 de maig, Castelldefels
4a: 4 de juny, Sant Llorenç de Montgai
5a: 2 de juliol, Lleida
6a: 10 de setembre, Deltebre

HORARIS 5a PROVA (LLEIDA)
10:00 hores
Modificació i confirmació d'inscripcions
10:30 hores
Sortida Benjamins
11:00 hores
Sortida Alevins
11:30 hores
Sortida Infantils
2. ORGANITZACIÓ
L’organització tècnica de cadascuna de les competicions correspondrà a la Federació Catalana
de Piragüisme i l’execució d’aquestes al club organitzador.
3. COMITÉ DE COMPETICIÓ I JUTGES
Serà designat per la Federació Catalana de Piragüisme.
4. PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIONS
Perquè un club pugui participar al Programa 2024 d’aigües tranquil·les, serà obligatori que compleixi
els següents requisits,
a) Que el tècnic de cada club tingui llicència en vigor abans del tancament de les inscripcions establert
per cadascuna de les proves.
b) Serà obligatori que cada club nomeni, mitjançant autorització per escrit, un Cap d’Equip, major d’edat,
i amb llicència en vigor.
c) Només podran participar els clubs que tinguin llicència federativa 2016.
d) El incompliment de qualsevol d’aquests requisits, comportarà la no admissió del club en qüestió per
participar en aquesta competició.
Perquè un palista pugui participar en aquest Programa, serà obligatori que compleixi els següents
requisits,
a) Els palistes pertanyents als clubs que reuneixin les condicions de l’apartat anterior, caldrà que tinguin
llicència en vigor abans del tancament d’inscripcions establert per cadascuna de les proves.
El incompliment d’aquest requisit comportarà la no admissió del palista en qüestió per participar en
aquesta competició.
b) Només es podran inscriure i participar palistes que dins la mateixa temporada hagin tingut i tinguin
llicència federativa per un mateix i únic club.
En el cas que aquesta norma s’incompleixi es desqualificarà el club al qual pertany el palista per aquesta
competició.

TERMINI SOL·LICITUD LLICENCIA PER A COMPETIR
· Sol·licitud: Fins dijous a les 14:00h de la setmana anterior a la de la competició on està
prevista la seva participació per enviar la sol·licitud de la llicència degudament complimentada.
· Pagament: fins divendres a les 14:00h de la setmana anterior a la competició on està prevista
la seva participació per enviar la sol·licitud de la llicència degudament
complimentada.
TERMINIS INSCRIPCIONS COMPETICIONS
· Tancament d’inscripcions: dimarts a les 14 hores.
· Inscripcions fora de termini: tenint en compte el paràgraf de sota, el club que vulgui
inscriure més de dos palistes a partir de la fi del termini i el dimecres a les 14:00h haurà de
pagar 15 euros per palista inscrit. A partir del dimecres a les 14 hores no s’accepta cap canvi ni
nova inscripció.
· Enviament del llistat d’inscripció als clubs: matí de dijous
· En cas d’errors en el llistat, els clubs tenen fins divendres a les 10 h per comunicar-ho.
Cada club tindrà un número de marge d’operacions d’altes i baixes en funció del nombre d’inscrits:

1-10 inscrits: 2
11-20 inscrits: 3
21-30 inscrits: 4
31-40 inscrits: 5
41-50 inscrits: 6
51-60 inscrits: 7
I així successivament.
és a dir, podrà d’inscriure, canviar i/o donar de baixa el nombre de palistes establert segons la
inscripció; sempre que el palista estigui registrat a la base de dades del programa informàtic.
En el cas que no sigui així, no s’acceptarà la inscripció.
Perquè un club pugui participar en aquest Programa, serà obligatori que compleixi els següents
requisits,
a) Que el tècnic de cada club tingui llicència en vigor abans del tancament d’inscripcions
establert per cadascuna de les competicions.
b) Serà obligatori que cada club nomeni un Cap d’Equip, major d’edat, i amb llicència en vigor.
c) Només podran participar els clubs que hagin abonat la quota d’afiliació de l’any 2016.
d) Es podran inscriure i participar palistes d’altres autonomies i/o països només si participen
amb el club de la seva autonomia corresponent.
e) Només es podran inscriure i participar palistes que dins la mateixa temporada hagin tingut i
tinguin llicència federativa per un mateix i únic club.
f) El incompliment de qualsevol d’aquests requisits, comportarà la no admissió del club en
qüestió per participar en aquella competició del Programa 2024.
Perquè un palista pugui participar en aquest Programa, serà obligatori que compleixi els
següents requisits:
a) Els palistes afiliats als clubs que reuneixin les condicions de l’apartat anterior, caldrà que
tinguin llicència en vigor en el termini establert per cadascuna de les competicions.
b) El incompliment de qualsevol d’aquests requisits, comportarà la no admissió del club en
qüestió per participar en aquella competició del Programa 2024
Tancament d’inscripcions: Les inscripcions per a cada competició hauran d’estar en poder de
la Federació Catalana de Piragüisme abans del dimarts a les 14h de la setmana de la

competició. Caldrà fer-les amb els impresos que s’adjunten, (feu-ne còpies), i han d’arribar
complertes en tots els seus apartats, NIF, nom i cognoms, categoria i embarcació; Es poden
enviar per:
- correu electrònic (info@fcpiraguisme.com)
5. MODALITATS I DISTANCIES
Benjamí
(K1 home, K1 dona i C1 home), 1000m.
Aleví
(K1 home, K1 dona i C1 home), 1000m
Infantil B
(K1 home, K1 dona i C1 home), 3000m
Infantil A
(K1 home, K1 dona i C1 home), 3000m
6. CATEGORIES
Dones: Benjamí, Aleví B (1r any) Aleví A (2n any), Infantil B (1r any), Infantil A (2n any)
Homes: Benjamí, Aleví B (1r any) Aleví A (2n any), Infantil B (1r any), Infantil A (2n any)
7. SEGURETAT
Cal que totes les embarcacions disposin de sistema de flotabilitat suficient per a mantenir-se en la
superfície fins i tot plenes d’aigua.
S’entendrà com a flotabilitat suficient de l’embarcació, el suro estructural, que haurà de ser com a mínim
de 3 mm, de gruix, 17 cm. d’alt i 60 cm de llarg en K-1 i en el seu defecte, s’haurà de presentar el
certificat de flotabilitat o de compartiment tancat.
No es permetran els elements inflables o botelles.
Totes les embarcacions hauran de disposar de suport per la tablilla.
Disposar de 2 motores de seguretat com a mínim.

8. PUNTUACIÓ
En cada competició s’atorgarà la següent puntuació per palista:
POSICIÓ PUNTS
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POSICIÓ PUNTS
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41
9
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1
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a) Cada participant acumularà els punts obtinguts en les 6 proves de que consta el
PROGRAMA 2024 D’AIGÜES TRANQUIL·LES.
b) Per puntuar 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, sempre i quan entrin en tancament de control (excepte Paracanoe,
que no tenen tancament de control).
c) La classificació per clubs s’obtindrà amb la suma de les puntuacions individuals dels palistes
que hagin participat obtenint puntuació.
d) No es farà classificació específica catalana, sinó general amb tots els participants. Només
puntuaran els palistes de clubs catalans. Els palistes de clubs no catalans no puntuaran però
ocuparan posició en la puntuació.
Exemple d’una possible classificació:
1r: Palista balear: medalla 1r lloc
2n: Palista balear: medalla 2n lloc
3r: Palista català: medalla 3r lloc + 21 punts
e) Tancament de control:
- Benjamins i Alevins: s’establirà un tancament de control de 12 minuts a partir de la sortida.
- Infantils: S’establirà un tancament de control de 25 minuts a partir de la sortida.
f) Inscripció + Inscripció i no participació.
Cada club tindrà un número de marge d’operacions d’altes i baixes en funció del nombre d’inscrits:
1-10 inscrits: 2
11-20 inscrits: 3
21-30 inscrits: 4
31-40 inscrits: 5
41-50 inscrits: 6
51-60 inscrits: 7
I així successivament.

és a dir, podrà d’inscriure, canviar i/o donar de baixa el nombre de palistes establert segons la
inscripció; sempre que el palista estigui registrat a la base de dades del programa informàtic.
En el cas que no sigui així, no s’acceptarà la inscripció.
A partir d’aquest marge establert, en el cas que un club inscrigui un palista i aquest no participi,
el club haurà de portar en la reunió de delegats un justificant signat (mèdic, etc.) que demostri
que el palista no està en condicions per participar. A partir del marge de les operacions
establertes, en cas d’haver inscrit un palista, que aquest no participi i sense que el club porti el
justificant, el club serà penalitzat amb 12 punts menys per cada palista.
g) Quan un palista bolqui o abandoni, cal que immediatament al sortir de l’aigua es personifiqui
al jutge àrbitre amb un carnet amb fotografia que l’identifiqui.

9. SORTIDES
· Els palistes s’aturen uns 10-15 metres per darrera la línia de sortida marcada. Els jutges de
sortida indicaran quina és la línea imaginària.
· Quan ja estan tots col·locats i alineats se’ls autoritza a passar lentament a la veritable línia de
sortida marcada.
· La sortida serà amb els palistes aturats sense palejar.
· Les indicacions seran: “Preparats, Ja!”
· En el cas de sortida falsa 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 línea se li donarà un 1r avís.
3r. En el cas que no obeeixi se li dóna un 1r avís.
4t. En el cas que no obeeixi se li dóna un 2n avís (equival a 2’ de penalització).
5è. En el cas que no obeeixi se li dóna un 3r avís, el palista ha d’abandonar el camp de regates
i queda desqualificat.
6è. En el cas que no obeeixi s’obre un expedient disciplinari.
10. PITRALLS I TAULONS
Serà obligatori per tots/es els/les participants dur posats correctament durant la competició el
pitrall i el tauló que us seran entregats pels àrbitres. L'objectiu d'aquesta norma és la de facilitar
la tasca dels àrbitres.
A la finalització de la competició caldrà tornar-los en les mateixes condicions en que van ser
entregats. Per cada pitrall no entregat o entregat defectuosament el club haurà d'abonar 30 € a
la FCP.
Els àrbitres de la competició són els encarregats de repartir-los al inici i, al finalitzar l’entrega de
premis, de fer el recompte dels pitralls i taulons. En el cas que falti algun o estigui defectuós
prendran nota del club i palista corresponent.
Portataulons:Totes les piragües han de dur obligatòriament portataulons. Qui no porti el
portatauló, si l’àrbitre no veu bé el número, serà considerat com a “no presentat” amb la
corresponent penalització de punts per al club.
11. TROFEUS
En cada competició, el club organitzador donarà un trofeu als tres primers classificats de cada
categoria i cada club podrà optar a entregar un detall a cada participant. Cal fer aquest
procediment d’entrega el més ràpid possible.
En l’última competició, la Federació Catalana de Piragüisme lliurarà els trofeus als tres primers
clubs del Programa 2024 i als tres primers de cada categoria per la classificació final individual.
12. RECOLLIDA DE TROFEUS
Els palistes guardonats hauran de recollir la seva medalla amb la equipació oficial del Club al
qual pertanyen.
En aquells casos en que per causes justificades el palista guardonat no pugui recollir la
medalla, serà obligatori que la reculli el seu Cap d’equip. Si no és així, no s’entregarà la
medalla.
En el cas dels trofeus de Club haurà de sortir a recollir-lo el Cap d’Equip. En cas de no ser així
no s’entregarà el trofeu.
Els palistes i/o clubs que no compleixin aquestes normes rebran una sanció disciplinària.

13. PUNTUALITAT
1- 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 de palistes.
2- Es demana als clubs organitzadors que tinguin tot llest per tal que la competició comenci i
acabi a l'hora prevista. Moltes gràcies.
14. RECLAMACIONS
Un cop els resultats estan penjats, hi haurà un termini de 10 minuts per 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 segueix 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 desprès de
publicar els resultats de la categoria o que el cap d’equip hagi estat notificat de la penalització.
Les taxes seran retornades si és estimada la reclamació.

15. NUMERO D’ÀRBITRES
Es potestat de la FCP decidir el numero d’àrbitres necessaris per cada competició del calendari oficial,
segons estableix el Reglament General i Tècnic. Desprès de revisar les bases de la competició (Camp
de regates, distàncies, boies, etc), serà decisió de la FCP quin es el numero d’àrbitres més adequat pel
bon desenvolupament de la prova.
Si per qualsevol circumstància sobrevinguda (meteorològica, cabdal del riu, etc) el jutge àrbitre consideri
que no es pot garantir la seguretat dels esportistes, es suspendrà la prova.

16. DEGAT DE CLUB
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.

17. 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.

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

