
   

  

INVITACIÓ I BASES PER PARTICIPAR  AL  
II . OPEN K2 Vilanova de la Barca - Lleida 

 
1. PROGRAMA 

DATA: 24 de setembre de 2017 
LLOC: Riu Segre (Vilanova de la Barca-Lleida)  
DISTANCIA: 12.000 m. 
ORGANITZADOR: FCP 
EXECUTOR: Sícoris Club 

 
2. ORGANITZACIÓ 

L’organització tècnica del II. Open K2 “Vilanova de la Barca Lleida” , correspondrà a la Federació 
Catalana de Piragüisme i la seva execució al Sícoris Club. 
 

3. COMITÈ DE COMPETICIÓ I JUTGES 
Serà designat per la Federació Catalana de Piragüisme. 
 
Termini d’inscripcions 
El termini per rebre les inscripcions serà el dijous a les 14 hores de la setmana de la competició.  

 
 Perquè un club pugui participar al II. Open K2 “Vilanova de la Barca Lleida”, 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. A quests seran els responsables de valora si els palistes del seu club estan prou 
capacitats per participar en aquesta cursa amb les característiques que impliquen el riu. 
c) Només podran participar els clubs que tinguin llicència federativa 2017. 
d) Es podran inscriure i participar clubs afiliats a altres autonomies i/o països.  
e) 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 aquesta competició, 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.  
.  
MODALITATS i CATEGORIES 

Caiac: 

*Home cadet K2  *Dona cadet K2 
-Home ÚNICA K2  Junior/sènior -Dona ÚNICA K2 Junior/sènior 
*Home ÚNICA K2  veterà                                            *Dona UNICA K2  veterana 

MIXTE ÚNICA K2 
 
*No podran participar palistes de  categoria infantil en aquesta competició ( si que o podran fer en 
la V Baixada Popular “ Ciutat de Lleida “ paral·lela acompanyats dels seus tutors o entrenadors segons 
reglament i bases de la Baixada Popular.) 
                                



   

  

*En el cas que alguna de les categories quedi incomplerta se passaran a la immediata superior.  
 
 
El K2 que sumi mes anys de la competició i arribi tindrà un premi de la organització 
 
Tots els inscrits en aquesta competició tindran gratuït a la arribada avituallament (dinar i beguda ) 
i una samarreta commemorativa de la competició. 
 
Se ajudarà econòmicament als clubs per el desplaçament a partir de sis inscrits en la competició.   
 

1. Només es puntuarà si hi ha 3 embarcacions de 2 clubs diferents 
2. Aconsellable timó de riu i cobrebanyeres. 
3. Les embarcacions han de complir amb les mesures reglamentaries de llargada i pes. 

 
5. 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-2 i en el seu defecte, s’haurà de presentar el 
certificat de flotabilitat o de compartiment tancat. 
Les bosses d´aire reglamentaries també es podran ficar als K2 per garantir la flotació 
 
Tots els participants serà obligatori el us de la armilla salvavides (casco recomanable) 
 
Grau dificultat del Recorregut  I . II  
 

6. HORARIS 
09:00 hores      Modificació i confirmació d'inscripcions, (Lloc de sortida Pont Vilanova de la Barca) 
09:30 hores     Reunió delegats  (Lloc de sortida) 
10:30 hores    Sortida única   
13:45 hores    Entrega de premis (A la arribada Lleida) 
 
El club organitzador tindrà preparat un full per club que haurà de contenir els següents punts: 

o recorregut 
o horaris 
o altres aspectes específics d’aquella competició 

 
7. RECORREGUT 

Serà facilitat pel club organitzador. 
  
8. PUNTUACIÓ 

Pel II. Open K2 “Vilanova de la Barca Lleida”, s’atorgarà la següent puntuació per embarcació: 
1r lloc 33 p. 
2n lloc 27 p. 
3r lloc 21 p. 
4t lloc 15 p. 
5è lloc 14 p. 
6è lloc 13 p. 
7è lloc 12 p. 
8è lloc 11 p. 
9è lloc 10 p. 

10è lloc 9 p. 



   

  

11è lloc 8 p. 
12è lloc 7 p. 
13è lloc 6 p. 
14è lloc 5 p. 
15è lloc 4 p. 
16è lloc 3 p. 
17è lloc 2 p. 
18è lloc 1 p. 

 
  
a) Per puntuar caldrà que, iniciïn la cursa un mínim de tres embarcacions de dos clubs diferents. 
 
b) La classificació per clubs s’obtindrà amb la suma de les puntuacions individuals. 
 
c) Inscripció i no participació. En el cas que un club inscrigui un palista i aquest no participi, el club 
haurà de portar, a la reunió de delegats, un justificant signat (mèdic, etc.) que demostri que el palista no 
està en condicions per participar. En cas d’inscriure un palista, que aquest no participi i sense que el club 
porti el justificant, el club serà penalitzat amb 12 punts menys. 
 
d) Podran participar palistes de dos clubs diferents en el mateix K2 però no obtindran puntuació per 
clubs. 
 
e) Quan un palista abandoni, cal que quan li sigui possible al cap d´equip o comuniqui al jutge d’arribada  
  
 9. SORTIDA 
 - Depenent del cabal d’aigua, es podrien realitzar dos tipus de sortida  
 
a).- Sortida en línia: 
· 
. 
- 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. 
 
b).- Sortida des de terra: 
- Els palistes es col·locaran a la ribera del riu al costat de les seves embarcacions.  
- Les indicacions seran: “Preparats”, Ja! 
- En aquest moment, el palistes portaran les embarcacions a l’aigua i començarà la competició.  
- En el cas de sortida falsa s’usarà el so d’una botzina d’aire. 
 
Avisos i desqualificacions a la sortida en línia: 
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 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. TROFEUS 
S’entregaran medalles als 3 primers palistes classificats de cada modalitat. 
S’entregaran trofeus als 3 primers clubs classificats. 
 



   

  

 11. RECOLLIDA DE TROFEUS 
Els palistes premiats han d’estar prèviament preparats perquè l’entrega no es demori, i 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 el trofeu, 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. 
 

12. UNIFORMITAT 
Aquesta es obligatòria tant durant el desenvolupament de la competició com en el moment de l’entrega 
de trofeus i serà controlada per l’equip arbitral. Serà exigible en tot moment l’ús de l’equipació del Club, 
tant durant la prova, com en el moment de l’entrega de premis, sense que es pugui suplir l’ús de la 
samarreta pel fet de portar posada una armilla salvavides. 
 
 13. DORSALS 
Serà obligatori per tots/es els/les participants dur posats correctament durant la competició el dorsal 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 dorsal 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 dorsals. En el cas que falti algun o estigui defectuós prendran nota del club i 
palista corresponent. 
L’entrega de dorsals solament la pot efectuar la mateixa persona que els va retirar a la reunió de 
Delegats, no es permetrà que s’entreguin per un altra persona conjuntament o individualment. 
 
 14. 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 d’un o més 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. 
 
 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. 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. 
 
 17. 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. 
 
 
 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 Rius. 
 
 
19. 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. 


