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Invitació i Bases de Participació

XX MITJA MARATÓ DE
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5a PROVA PROGRAMA 2024
Deltebre, 22 de Setembre de 2018

Invitació i Bases
XX Mitja Marató de l’Ebre i 5a Prova Programa 2024

DADES GENERALS
Data

Dissabte 22 de Setembre de 2018

Lloc

Deltebre

Organitza

Federació Catalana de Piragüisme

Executa

Associació Esportiva Xino Xano

HORARIS
09.30 h

Reunió de Delegats i Modificació/Confirmació d’Inscripcions

10.30 h

1a Sortida Programa 2024: Benjamins

11.00 h

2a Sortida Programa 2024: Alevins

11.30 h

3a Sortida Programa 2024: Infantils

12.15 h

Sortida Única XX Mitja Marató de l’Ebre

13.45 h

Entrega de Premis

COMITÈ DE COMPETICIÓ I ÀRBITRES
El Comitè de Competició i els Àrbitres a càrrec de l’execució de la prova seran designats
per la Federació Catalana de Piragüisme. El Comitè de Competició serà el màxim òrgan
de decisió durant la competició i estarà format pel Jutge Àrbitre, el Director de
Competició i un Àrbitre.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions dels clubs s’hauran d’enviar per correu electrònic a la Federació
Catalana de Piragüisme (info@fcpiraguisme.com) abans del dimarts de la setmana
de competició (18 de Setembre de 2018) a les 14.00 hores. Aquestes s’hauran
d’enviar completant el document penjat al web de la FCP (www.fcpiraguisme.com) amb
tota la informació que s’hi requereixi (DNI, Nom i Cognoms, Categoria i Modalitat). No
s’acceptaran inscripcions amb altres formats o amb la informació incompleta.
Els llistats provisionals s’enviaran als clubs perquè, en cas d’haver-hi errors, puguin
comunicar-ho a la FCP fins el divendres 21 de Setembre a les 10 del matí. A partir
d’aquesta hora no s’acceptarà cap més modificació i, seguidament, es faran públics els
llistats oficials definitius, els quals es penjaran al web de la FCP.
Requisits per la inscripció d’un Club
- El tècnic haurà de tenir la llicència en vigor abans del termini de tancament de
les inscripcions.
- Haurà de nomenar, mitjançant una autorització escrita, un Cap d’Equip major
d’edat i amb la llicència en vigor.
- El club haurà de tenir la llicència federativa 2018.
L’incompliment d’algun dels 3 requisits comportarà la no admissió del club en aquesta
competició. Es podran inscriure i participar clubs d’altres autonomies o països que
compleixin els requisits esmentats anteriorment.
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Requisits per la inscripció d’un Palista
- Només es podran inscriure aquells palistes que pertanyin a clubs que compleixin
les condicions anteriors i tinguin la Llicència en vigor abans del termini de
tancament d’inscripcions. L’incompliment d’aquest requisit comportarà la no
admissió del palista en aquesta competició.
- Només es podran inscriure i participar aquells palistes que dins la mateixa
temporada hagin tingut i tinguin llicència federativa d’un mateix i únic club.
L’incompliment d’aquest requisit comportarà la desqualificació del club al qual
pertany el palista en qüestió.

CATEGORIES, MODALITATS I DISTÀNCIES
Programa 2024
Les categories i modalitats que participen a la 1a Prova del Programa 2024 són les
següents i participen amb les següents distàncies:
K1 Home

K1 Dona

C1 Home

Benjamí

1000 m

1000 m (*)

1000 m (*)

Aleví B

1000 m

1000 m (*)

1000 m (*)

Aleví A

1000 m

1000 m (*)

1000 m (*)

Infantil B

3000 m

3000 m (*)

3000 m (*)

Infantil A

3000 m

3000 m (*)

3000 m (*)

XX Mitja Marató de l’Ebre
Les categories i modalitats que participen a la XX Mitja Marató de l’Ebre són les que
s’indiquen a continuació. Totes competeixen sobre la distància de 4600m.
Kayak Individual
Home Cadet K1
Home Juvenil K1
Home Sènior K1
Home Veterà AB K1
Home Veterà CD K1
Dona Absoluta K1
Dona Veterana K1

Kayak Doble
Home Absolut K2
Home Veterà K2
Dona Absoluta K2
Mixte Absolut K2
Surfski
Absoluta Surfski SS1 (*)

Canoa Individual
Home Absolut C1 (*)
Dona Absoluta C1 (*)
Canoa Doble
Home Absolut C2 (*)
Dona Absoluta C2 (*)

Observacions:
- La categoria Home Absolut K2 estarà formada per qualsevol combinació de dos
palistes masculins, excepte si es tracta de dos palistes home veterà que serà
Home Veterà K2.
- La categoria Dona Absoluta K1 estarà formada per totes les dones Cadet, Juvenil
i Sènior; totes les veteranes seran Dona Veterana K1.
- Les categories Dona Absoluta K2, Home Absolut C1, Dona Absoluta C1, Home
Absolut C2, Dona Absoluta C2, Mixte Absolut K2 i Absoluta Surfski SS1 són
absolutes, engloben tots els participants de cadascuna d’aquestes modalitats.
- L’organització es reserva el dret, si s’escau, de reagrupar categories per tal de
formar-ne de puntuables i més competitives.
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Descripció de les Categories
Any/s de Naixement

Any/s de Naixement

Benjamí

2008 - 2009

Juvenil

2000 - 2001

Aleví B

2007

Sènior

1984 - 1999

Aleví A

2006

Veterà A

1973 - 1983

Infantil B

2005

Veterà B

1958 - 1972

Infantil A

2004

Veterà C

1949 - 1957

2002 - 2003

Veterà D

1948 i anteriors

Cadet

PUNTUACIÓ
A cada competició s’atorgarà la puntuació corresponent a cada palista segons la posició
que hagi obtingut en la seva categoria:
XX Mitja Marató de l’Ebre

5a Prova Programa 2024
Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

Posició

Punts

1r

100

26è

25

1r

33

10è

9

2n

80

27è

24

2n

27

11è

8

3r

60

28è

23

3r

21

12è

7

4t

47

29è

22

4t

15

13è

6

5è

46

30è

21

5è

14

14è

5

6è

45

31è

20

6è

13

15è

4

7è

44

32è

19

7è

12

16è

3

8è

43

33è

18

8è

11

17è

2

9è

42

34è

17

9è

10

18è

1

10è

41

35è

16

11è

40

36è

15

12è

39

37è

14

13è

38

38è

13

14è

37

39è

12

15è

36

40è

11

16è

35

41è

10

17è

34

42è

9

18è

33

43è

8

19è

32

44è

7

20è

31

45è

6

21è

30

46è

5

22è

29

47è

4

23è

28

48è

3

24è

27

49è

2

25è

26

50è

1
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Condicions per a Puntuar
Per regla general, només puntuaran aquelles categories on hi hagi un mínim de 3
inscripcions d’un mínim de 2 clubs diferents, excepte les que a l’apartat anteriors
s’indiquen amb (*), que puntuaran sempre que entrin dins el temps de tancament de
control.
En aquelles categories participants a la XX Mitja Marató de l’Ebre que no es compleixi
la regla mínima de puntuació (3 palistes de dos equips diferents), l’organització es
reserva el dret de passar els palistes a una de superior per tal d’aconseguir una categoria
puntuable.
Classificació per Clubs
La classificació per clubs s’obtindrà amb la suma de les puntuacions individuals, també
s’hi comptabilitzaran les penalitzacions per No Presentat o Desqualificacions. Hi haurà
una classificació per la 5a Prova del Programa 2024 i una altra per la XX Mitja Marató
de l’Ebre
Inscripció i No Participació
En el cas que un club inscrigui un palista i aquest no participi, el club haurà de presentar,
a la reunió de delegats, un justificant que demostri que el palista no està en condicions
per participar. En cas d’inscriure un palista, que aquest no participi i el club no porti el
justificant o no ho notifiqui als àrbitres a la reunió de delegats, el club serà penalitzat
amb 12 punts.
Abandonaments
Quan un palista bolqui i/o abandoni, cal que ho notifiqui immediatament a algun dels
àrbitres de la prova. En el cas que un palista es retiri i no n’informi a cap dels àrbitres,
se’l considerarà com a No Presentat, amb la corresponent penalització de 12 punts al
seu club.
Palistes de Clubs No Catalans
A la 5a Prova del Programa 2024, seguint els criteris específics d’aquesta prova,
puntuen tots els palistes, siguin de clubs catalans o no. A la XX Mitja Marató de l’Ebre,
només puntuen els palistes de clubs de Catalunya, però els palistes de clubs no catalans
ocupen posicions a la classificació i, si s’escau, al podi. En el cas que un palista d’un
club no català s’imposés en alguna categoria, el títol de “Campió de Catalunya” seria
per al primer següent d’un club català.

TANCAMENT DE CONTROL
Els temps de tancament de control per cada categoria i modalitat són els següents:
Programa 2024
Home K1

Dona K1

Home C1

Benjamí

12 min

12 min

12 min

Aleví B

12 min

12 min

12 min

Aleví A

12 min

12 min

12 min

Infantil B

25 min

25 min

25 min

Infantil A

25 min

25 min

25 min
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A la XX Mitja Marató de l’Ebre, el temps de tancament de control serà de 5 minuts a
partir de l’arribada del primer classificat de cada categoria, és a dir, entraran dins el
control totes les arribades que es produeixin en els 5 minuts posteriors a l’arribada del
primer classificat de cada categoria.

SORTIDES
En la mesura del possible, el club organitzador intentarà disposar d’una zona prou
àmplia on els palistes puguin realitzar l’escalfament previ a la competició sense interferir
en la competició que s’estigui disputant en aquell moment. Els palistes només podran
entrar al camp de regates si el Jutge Àrbitre ho autoritza.
La línia de sortida estarà correctament senyalitzada amb boies de color vermell.
Els palistes hauran d’estar preparats per a situar-se a la línia de sortida uns 5 minuts
abans de l’hora prevista de sortida. Si l’hora de sortida s’hagués de modificar, es
notificaria als palistes a través del sistema de megafonia i amb la suficient antelació.
En principi, cap sortida es donarà abans de l’hora prevista, però si tots els palistes ja es
troben a la línia de sortida i cap d’ells hi té cap inconvenient, el Jutge Àrbitre podria
decidir avançar-la.
Un cop el Jutge de Sortida cridi els palistes a la Línia de Sortida, es començarà amb el
Procés de Sortida:
-

-

-

-

Els palistes s’aturaran uns 10 o 15 metres darrere de la línia de sortida, el jutge
de sortida els indicarà on es troba aquest punt.
Quan els jutges d’alineació donin el seu vistiplau, el jutge de sortida ordenarà als
palistes que avancin lentament cap a la línia de sortida. En cap cas se
sobrepassarà la línia de sortida.
Si és necessari, el Jutge de Sortida donarà indicacions als palistes que no
estiguin alineats correctament i aplicant, si cal, avisos, sancions i/o
desqualificacions.
Un cop els palistes estiguin alineats correctament, aturats i sense palejar, el jutge
de sortida donarà la sortida. Aquesta es donarà amb les indicacions “Preparats,
Ja!” o bé “Palistes, en 10 segons es donarà la sortida. Ja!”.
Si algun palista comença a palejar abans de la senyal de sortida, la sortida es
considerarà nul·la i es farà sonar una botzina d’aire. Es donarà un avís al palista
infractor.

Avisos i Desqualificacions a la Sortida
- S’avisarà als palistes més avançats.
- S’indicarà als palistes més avançats que, si no retrocedeixen, rebran un Primer
Avís.
- Si no obeeixen, se’ls donarà un Primer Avís.
- Si segueixen sense obeir, se’ls donarà un Segon Avís (que implica 2 minuts de
penalització al resultat final).
- Si segueixen sense obeir, se’ls atorgarà un Tercer Avís (que implica la
Desqualificació i l’imminent abandó del camp de regates).
- Si el palista no abandona el camp de regates, es comunicarà al Comitè de
Disciplina i se li podrà obrir un expedient disciplinari.
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ARRIBADES
La línia d’arribada estarà correctament delimitada per boies (preferiblement de color
vermell), banderes o senyals ben visibles, separades entre elles, com a màxim, 10
metres. El club organitzador haurà d’intentar establir un embut abans de la línia
d’arribada per a un millor control dels palistes.
S’assoleix l’arribada quan la proa de l’embarcació creua la línia de meta amb el palista
al seu interior. Una vegada creuada correctament la línia d’arribada, cap embarcació
podrà tornar a entrar al camp de regates. Si una embarcació, un cop creuada la línia
d’arribada, torna a entrar al camp de regates podrà ser sancionat encara que no
interfereixi en la competició.
En la mesura del possible, el club organitzador intentarà establir una zona passada la
línia d’arribada prou àmplia perquè els palistes, un cop acabada la competició, puguin
palejar-hi tranquil·lament a fi de recuperar-se de l’esforç realitzat sense interferir en la
competició.

SEGURETAT
Cal que totes les embarcacions disposin de sistema de flotabilitat suficient per a
mantenir-se a la superfície, fins i tot si es troben plenes d’aigua. Aquest podrà ser:
-

Suro estructural de com a mínim 3 mm de gruix, 17 cm d’alt i 60 cm de llarg.
Certificat de flotabilitat o de compartiment tancat.
Element inflable suficientment gran per garantir-ne la flotabilitat.

Les categories Benjamí, Aleví i Infantil hauran de dur l’armilla salvavides
adequada a la seva talla i pes durant el transcurs de tota la competició. Cap palista
d’alguna d’aquestes categories podrà entrar a l’aigua sense aquesta, essent-ne
responsables els entrenadors de cada equip.
Els àrbitres de la competició podran realitzar controls aleatoris durant l’embarcament i
el transcurs de la competició per assegurar-ne el compliment. Negar-se al control
suposarà la Desqualificació.
Caldrà disposar, com a mínim, de dues embarcacions a motor per garantir la seguretat.
Queda totalment prohibida la participació de palistes que no dominin la natació,
essent responsables d’assegurar-se d’aquest fet els entrenadors i directius del club
corresponent.
És obligatori (i esportiu) que tot palista que vegi a un altre en situació de perill intenti
ajudar-lo. Si no és així, el palista podria ser desqualificat, fins i tot a posterioritat.
El club organitzador és el responsable de disposar de totes les mesures de seguretat,
per tant queda totalment prohibit realitzar el seguiment d’alguna prova amb una
embarcació individual. Si un membre d’un club realitza el seguiment d’una prova sense
l’autorització exprés del Jutge Àrbitre de la competició, el seu club podrà rebre una
sanció.
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RECORREGUTS
Les categories Benjamí i Aleví disputaran proves de 1000 metres, la categoria Infantil
disputarà una prova de 3000 metres i la resta de categories disputaran proves de 4600
metres.
Totes les ciavogues es realitzaran en sentit antihorari (deixant les boies a l’esquerra) i
estaran senyalitzades amb 3 boies de color vermell situades de forma triangular com a
l’esquema següent:

Els circuits de les diferents proves seran facilitats als clubs participants i als àrbitres de
la prova durant la reunió de delegats per part del club organitzador.

SANCIONS I DESQUALIFICACIONS
Un palista podrà ser desqualificat si comet alguna d’aquestes accions:
-

-

Rebre 3 avisos durant el procés de sortida. Si un palista rep 2 avisos tindrà una
penalització de + 2 minuts al temps final, aquesta sanció es notificarà igual com
la resta de desqualificacions esmentades a continuació.
Passar per l’interior d’alguna de les boies de la ciavoga.
Negar-se a passar el control d’embarcacions (si s’escau).
Mostrar una actitud antiesportiva envers algun altre palista, àrbitre o, fins i tot, el
públic.

Si un palista és sancionat o desqualificat serà notificat oficialment per escrit mitjançant
una notificació signada pel Jutge Àrbitre. El corresponent cap d’equip del palista implicat
haurà de signar el rebut de notificació conforme n’ha estat informat. Si el cap d’equip vol
reclamar la mesura podrà fer-ho seguint els passos indicats a l’apartat “Reclamacions”.
Per a les categories participants en el Programa 2024, la sanció que rebrà el club d’un
palista desqualificat serà de 0 punts; per a les categories de la XX Mitja Marató de l’Ebre,
serà de 33 punts.
Si un palista o cap d’equip decideix saltar-se una sanció o mostra una actitud
antiesportiva o agressiva cap als àrbitres o algun membre de la competició podrà ser
sancionat pel Comitè de Disciplina de la Federació Catalana de Piragüisme si el Comitè
de Competició de la prova inclou aquests fets en l’acta arbitral.

TROFEUS
El Club Organitzador entregarà medalles als 3 primers classificats de cada categoria i
modalitat. Si s’escau, també podrà entregar obsequis als 3 primers o tots els participants
de les categories.
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També s’entregaran trofeus als 3 primers clubs classificats de la XX Mitja Marató de
l’Ebre. No hi haurà trofeus a la Classificació per Clubs de la 5a Prova del Programa 2024
ja que aquesta es tindrà en compte al final de les 5 proves de la lliga.

TROFEUS CLASSIFICACIÓ FINAL PROGRAMA 2024
Durant l’entrega de trofeus, la Federació Catalana de Piragüisme entregarà trofeus als
tres primers classificats de cada categoria a la Classificació Final del Programa 2024.
La FCP es reserva el dret d’entregar obsequis als palistes, ja sigui a tots els participants
de cada categoria o només als primers classificats de cadascuna d’elles.
També s’entregaran els trofeus als 3 primers clubs classificats a la Classificació Final
del Programa 2024.

ENTREGA DE TROFEUS
Els palistes premiats han d’estar preparats i atents a l’inici de la cerimònia d’entrega de
premis per evitar una demora innecessària d’aquesta. Aquests palistes hauran de recollir
la medalla corresponent vestint l’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 qui el reculli sigui el seu Cap d’Equip. Si no és així, no
s’entregarà la medalla.
En el cas dels trofeus de la classificació per clubs haurà de ser el Cap d’Equip qui surti
a recollir el trofeu. En cas de no ser així no s’entregarà el trofeu.
Un membre de l’equip arbitral supervisarà l’entrega de premis per assegurar-se que
aquestes normes es compleixen. Si algun palista i/o club incompleix podrà rebre una
sanció disciplinària per part del Comitè de Disciplina de la FCP.

UNIFORMITAT
És obligatori utilitzar l’equipació oficial del club tant durant el desenvolupament de la
competició com durant l’entrega de premis, és competència de l’equip arbitral comprovar
que això es compleix en tot moment.
No serà acceptable, en cap cas, suplir l’ús de la camiseta oficial del club per l’armilla
salvavides o pels pitralls del dorsal.

TAULONS
La identificació dels palistes en aquesta competició es realitzarà exclusivament
mitjançant taulons.
Les categories del Programa 2024 hauran d’utilitzar el tauló que els serà entregat a la
Reunió de Delegats, el qual, tal com s’explica a les Bases del Programa 2024, hauran
d’utilitzar durant tota la temporada. Aquests duran una marca de color en funció de la
categoria per facilitar la seva distinció:
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Benjamí

Blanc

Aleví B

Blanc

Aleví A

Vermell

Infantil B

Blanc

Infantil A

Blau

En el cas de les categories participants a la XX Mitja Marató de l’Ebre, els àrbitres
entregaran, durant la reunió de delegats, els corresponents taulons a cada club.
Tots els participants estan obligats a dur correctament, durant tota la competició, el tauló
entregat. En cas que aquest no es pugui subjectar correctament utilitzant el portataulons
de l’embarcació, es podrà utilitzar únicament cinta transparent per subjectar-lo. No es
permetrà, en cap cas, l’ús de cinta americana o qualsevol altra cinta no transparent ja
que dificulta molt la visió de la numeració del tauló.
Totes les embarcacions han de dur portataulons, en el cas que el fet de no dur
portataulons dificulti la visió del dorsal al jutge corresponent, serà el palista qui haurà de
ser capaç d’indicar al jutge el dorsal que li correspon (per exemple, cridant el seu dorsal
a la línia d’arribada). Si el jutge és incapaç de saber quin és el dorsal del palista, aquest
serà considerat com a No Presentat, amb la corresponent penalització pel club.
Un cop finalitzada la competició, s’hauran de retornar els taulons utilitzats a la XX Mitja
Marató de l’Ebre i també els taulons utilitzats durant tot el Programa 2024 en les
mateixes condicions en què han estat entregats. Per cada tauló no entregat o entregat
defectuosament, el club corresponent haurà d’abonar 30 € a la Federació Catalana de
Piragüisme. Els àrbitres de la competició són els encarregats de fer-ne el corresponent
recompte.
Caldrà entregar els taulons del Programa 2024 i els de la XX Mitja Marató de l’Ebre per
separat. Uns dies abans de la celebració de la competició la FCP detallarà el procés de
devolució dels taulons del Programa 2024.
La devolució dels taulons l’haurà de realitzar la mateixa persona que els recull a la reunió
de delegats i haurà de retornar tots els dorsals del club alhora, no s’acceptaran
devolucions individuals.

PUNTUALITAT
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.

NOMBRE D’ÀRBITRES
És potestat de la Federació Catalana de Piragüisme decidir el nombre d’àrbitres
necessaris per al correcte desenvolupament de cada competició del calendari oficial
segons s’estableix al Reglament General i Tècnic.

Federació Catalana de Piragüisme
Avinguda de Tortosa, 88 – 25005 Lleida
www.fcpiraguisme.com / info@fcpiraguisme.com

Invitació i Bases
XX Mitja Marató de l’Ebre i 5a Prova Programa 2024
Seran necessaris, com a mínim, tres àrbitres per a poder desenvolupar totes les tasques
necessàries per al desenvolupament de la prova, però serà la FCP qui decidirà el
nombre d’àrbitres més adequat després de revisar les bases de la prova (camp de
regates, distàncies, boies...).
Si per qualsevol circumstància sobrevinguda (meteorologia, excés o insuficiència
d’aigua...) el Jutge Àrbitre, en acord amb el Comitè de Competició, consideri que no es
pot garantir la seguretat dels esportistes, la prova quedarà suspesa.

RECLAMACIONS
Un cop penjats els resultats, els delegats de club disposaran de 10 minuts a partir de
l’hora indicada als resultats signats pel Jutge Àrbitre per comunicar de paraula que, en
els següents 10 minuts, presentaran una reclamació per escrit.
En el cas de les sancions, els delegats de club disposaran de 10 minuts a partir de l’hora
de notificació d’aquesta per informar de paraula que, en els següents 10 minuts,
presentaran una reclamació a la sanció per escrit.
Si no hi ha cap reclamació de paraula, se seguirà amb el programa de competicions.
Tota reclamació serà adreçada al Comitè de Competició, donada en pròpia mà al Jutge
Àrbitre per part del delegat del club i acompanyada d’una taxa de 20 €. Si la reclamació
és estimada, les taxes seran retornades, sinó aquestes passaran a la FCP.
Mentre hi hagi una reclamació en curs, no es procedirà a l’entrega de premis de la cursa
o categoria en qüestió fins que el Comitè de Competició hagi resolt.

DELEGAT DE CLUB
Els delegats de club podran participar en les diferents proves si prèviament han
designat, davant el Comitè de Competició, un substitut durant la seva participació.
Només el delegat d’equip, o el seu substitut degudament acreditat, podrà adreçar-se als
àrbitres per fer arribar reclamacions o fer qualsevol consulta sobre la competició. En cap
cas es permetrà als palistes o familiars accedir a la zona arbitral, excepte quan el Jutge
Àrbitre ho autoritzi.

DESPESES ARBITRALS
Les despeses arbitrals, seran abonades pels Clubs 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.

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.

Federació Catalana de Piragüisme
Avinguda de Tortosa, 88 – 25005 Lleida
www.fcpiraguisme.com / info@fcpiraguisme.com

Invitació i Bases
XX Mitja Marató de l’Ebre i 5a Prova Programa 2024
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’Acte de la competició si
vol estar cobert per l’assegurança esportiva vinculada a la Llicència Federativa de la
Federació Catalana de Piragüisme.

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.

PROTECCIÓ DE DADES
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, Protecció de Dades de Caràcter
Personal
Les dades facilitades per formalitzar la inscripció o per posar-se en contacte amb
l’organitzador formen part d’un fitxer propietat de la Federació Catalana de Piragüisme
amb l’única finalitat de gestionar la participació i resoldre qualsevol dubte que pugui
sorgir. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a
l’Avinguda de Tortosa, 88 de Lleida (CP 25005) aportant una sol·licitud signada i una
fotocòpia del DNI.

DISPOSICIÓ FINAL
En el cas que, durant el transcurs de la competició, es donés algun cas no previst en
aquest reglament, la decisió dels àrbitres es regirà pel “Reglament General i Tècnic de
Competicions” o el “Reglament d’Aigües Tranquil·les - Sprint” de la Real Federación
Española de Piragüismo.
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