INVITACIÓ i BASES

CAMPIONAT DE CATALUNYA OPEN D’ESTIL LLIURE 2018
1. Programa
Lloc: Salt (Girona)
Data: 3 de juny de 2018.
2. Organització
L’organització tècnica de cadascuna de les competicions correspondrà a la Federació
Catalana de Piragüisme i l’execució d’aquestes als respectius clubs organitzadors.
3. Comitè de Competició i jutges
Serà designat per la Federació Catalana de Piragüisme.
4. Horaris
09:00h-9:50h: Entrenaments
09:15h: Reunió caps d’equip
10:00h: K1 CM Prelims
10:35h: K1 CF/JF/SF/VF Preliminars
11:05h: K1 SM Preliminars
11:35h: C1 i OC1 (totes les categories)
12:05h: K1 i C1 BM/BF/AM/AF/IM/IF Final
13:05h: K1 VM Final
13:25h: K1 CM Final
13:45h: K1 JM Final
14:15h: K1 CF/JF/SF/VF Final
14:45h: K1 SM Final
15:20h: Lliurament de trofeus
5. Inscripcions
Perquè un club pugui participar, serà obligatori que compleixi els següents requisits:
a) Que el tècnic de cada club tingui la llicència en vigor abans del tancament de les
inscripcions establert per a cada competició.
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 2015.
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) L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits, comportarà la no admissió del club en
qüestió.
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Així doncs, perquè un palista pugui participar, serà obligatori que compleixi els següents
requisits:
5.1. Termini de la sol·licitud de llicència federativa per 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.
5.2. Termini d’inscripció (Normativa per les categories de cadets fins a veterans)
 Tancament d’inscripcions: dimarts 29 de maig de 2018 a les 14.00h
 Inscripcions fora de termini: el club que vulgui inscriure algun palista entre la fi del
termini i el dijous a les 9:00h haurà de pagar 15 euros per palista inscrit. A partir del
dijous a les 9.00 hores no s’accepta cap canvi ni nova inscripció.
 Llistats d’inscripció a la web: matí de dijous
 En cas d’errors en el llistat, els clubs tenen fins divendres a les 14 h per comunicarho.
5.3 Enviament de les inscripcions


Per correu electrònic: info@fcpiraguisme.com

6. Modalitats i categories
K-1
C-1
OC-1

TOTES LES CATEGORIES, masculí i femení
TOTES LES CATEGORIES, masculí i femení
TOTES LES CATEGORIES (ABSOLUT)

Per les categories de petits es farà competició adaptada.
Malgrat que, en funció del número de participants, es podran agrupar diferents categories, la
classificació i la puntuació es farà per categories amb independència del número de
participants a cada categoria.
7. Puntuacions
Varietat: s’utilitzaran les taules de puntuació de la ICF. Excepte per a les categories benjamí,
aleví i infantil que disposaran d’una puntuació adaptada.
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8. Empats
En cas que es produeixin empats en les puntuacions i sigui necessari desfer aquests empats,
s’aplicaran els següents criteris:
1. Guanyarà el palista que hagi aconseguit la maniobra amb una puntuació més alta.
2. Si persisteix l’empat, guanyarà el palista que hagi aconseguit una segona maniobra
amb una puntuació més alta i així de forma successiva fins a desfer l’empat.
3. Si persisteix l’empat, guanyarà el palista amb la puntuació de tècnica més alta.
4. Si l’empat persisteix es disputaran tantes mànegues de 45 segons com siguin
necessàries per desfer l’empat.
9. Sistema de competició
Fase

Nombre de rondes

Puntuació

Preliminars

2 rondes de 45sg.

Suma de les dues rondes

Finals

3 rondes de 45 sg.

Millor ronda

Les categories benjamí, aleví i infantil disposaran d’un sistema de competició adaptat.
10. Classificacions i trofeus
Trofeus: La Federació Catalana de Piragüisme entregarà, medalla als tres primers palistes
classificats de cada categoria i trofeu als tres primers clubs classificats.
Així mateix, s’atorgaran les següents puntuacions:
1r lloc

12 punts

2n lloc

10 punts

3r lloc

8 punts

4t lloc

7 punts

5è lloc

6 punts

6è lloc

5 punts

7è lloc

4 punts

8è lloc

3 punts

9è lloc

2 punts

10è lloc

1 punt

Els palistes guardonats hauran de recollir els premis amb l’equipació oficial del club al qual
pertanyen.
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En aquells casos en què per causes justificades el palista no pugui recollir el premi, l’haurà de
recollir el seu cap d’equip.
La puntuació de totes les categories suma per la classificació final per equips (això inclou
totes les categories conjuntes).
11. Seguretat
Tots els palistes hauran de competir amb armilla de seguretat, casc i sistema de flotabilitat a
les embarcacions.
Recomanació no obligatòria:
El Club organitzador serà el responsable de sol·licitar i concertar la presència d’un servei
d’ambulància a totes les proves incloses dins el calendari oficial de la FCP. En cas que aquest
servei tingui un cost, es comunicarà i consultarà prèviament a la FCP. En cas que la FCP
accepti fer-se càrrec del cost d’aquest servei, caldrà trametre la corresponent factura de curs
legal a nom de la Federació Catalana de Piragüisme NIF G25040411 a l’Avinguda de Tortosa,
88, – 25005 Lleida
12. Reclamacions
Totes les reclamacions s’hauran de presentar per escrit, adreçades al Comitè de Competició i
s’hauran de lliurar en mà directament al jutge àrbitre, acompanyades d’un dipòsit de 20€, dins
un termini màxim de 20 minuts a comptar des de la publicació dels resultats o que el cap
d’equip hagi estat notificat de la penalització. El dipòsit de 20€ únicament es retornarà en cas
que la reclamació presentada sigui estimada.
13. Danys ocasionats en la competició
Ni el club organitzador ni la Federació Catalana de Piragüisme es fan responsables dels
danys que es puguin causar a persones, embarcacions o altre material dels clubs tant en el
transcurs de la competició com en el desplaçament cap a la mateixa.
Si un palista rebés un cop o es lesionés durant el transcurs de la competició haurà de
comunicar-ho al Jutge Àrbitre perquè aquest ho faci constar a l’Acta de la competició si vol
estar cobert per l’assegurança esportiva vinculada a la Llicència Federativa de la Federació
Catalana de Piragüisme. També cal que segueixi el protocol que hi ha publicat a la pàgina
web de la Federació Catalana de Piragüisme en cas que sofreixi un accident esportiu.
14. 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.
15. Disposició final
Per a la resolució de tots els aspectes no previstos o no inclosos en aquest reglament
s’utilitzarà el reglament de la ICF.
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