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❑ Exceptuant el que està disposat en les Bases específiques de cadascuna de les Lligues d'Aigües 
Tranquil·les, Caiac de Mar i Vaixell Drac, s'estarà a les següents disposicions: 

 

1.- ORGANITZACIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ. 

L'organització tècnica, execució i coordinació de cadascuna de les competicions que integren el 
Calendari Oficial de Competicions de la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana, 
correspondrà íntegrament a la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana, amb les 
col·laboracions que procedisquen en cadascuna d'elles. 

Aquestes Bases Generals pretenen ser aplicable a totes les proves de Caiac de Mar, Lliga d'Hivern 
d'Aigües Tranquil·les, Marató i Vaixell Drac, encara que podran ser ampliades o modificades en aquells 
casos puntuals que es considere necessari. 

 

2.- COMITÉ ORGANITZADOR. 

Ho constitueix la FPCV i estarà dirigit pel President de la FPCV, formant també part del mateix les 
persones següents: 

 
▪ President del Comité de l'especialitat de què es tracte. 
▪ President del Comité d'Àrbitres. 
▪ President del Club organitzador de la prova. 

 

3.- COMITÉ DE COMPETICIÓ. 

En cada competició estarà format per: 
 

▪ Representant club organitzador. 
▪ El Jutge Àrbitre de la Competició. 
▪ Representant Comité de l'especialitat de què es tracte. 
▪ Coordinador de Seguretat (en les proves de caiac de mar) 

El representant del club organitzador que forme part del Comité de Competició haurà d'estar 
disponible en qualsevol moment de la competició per a esmenar qualsevol defecte que puga ser-li 
assenyalat pel jutge àrbitre o la resta dels membres d'aquest Comité.  

Amb la finalitat de poder solucionar qualsevol incidència, la composició del Comité de 
Competició de cada prova, serà comunicat al jutge principal i al jutge d'informàtica en el moment de 
realitzar el nomenament de l'equip arbitral. 

 

4.- JUTGES DE LES COMPETICIONS. 

Seran designats per la Federació de Piragüisme de C.V., a proposta del Comité d'Àrbitres.  

 
5.- META. 

La meta estarà delimitada per boies, banderes o senyals ben visibles situades entre si a una 
distància màxima de 10 metres, a excepció de les competicions de Vaixell Drac que pot tindre una altra 
tipologia. La meta s'aconsegueix quan la proa de l'embarcació, amb els seus tripulants a l'interior de la 
mateixa travessa la línia de meta.  
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L'organitzador ha d'intentar establir un embut en la línia de meta per a un millor control dels 
esportistes, excepte en l'especialitat de Vaixell Drac en les proves que es desenvolupen en pista. 

En cas que la meta estiga situada en terra, el palista haurà de creuar-la portant la pala a la mà. 

 

6.- HORARI DE LES COMPETICIONS. 

Les proves tindran lloc amb posterioritat a la reunió tècnica que per a cada competició tindrà lloc 
entre l'Organitzador, el Jutge Àrbitre i els delegats de cada equip. 

Amb l'objectiu de preservar la salut de tots els participants en la competició, a l'acte de 
confirmació d'inscripcions, així com a la reunió de delegats únicament podrà assistir el cap de cada 
equip, el qual haurà d'anar proveït i fer correcte ús dels elements de seguretat obligatoris (màscara). 

Si una vegada iniciada qualsevol de les competicions que formen part del calendari oficial, hi 
haguera un canvi brusc en la meteorologia que suposara un perill per als esportistes, o deixaren de 
complir-se els requisits de seguretat que s'estableixen en l'Annex II, la prova es paralitzaria el temps 
necessari fins a restablir la seguretat dels palistes. Cas de ser inviable la represa de la competició serà el 
Comité Organitzador de la prova qui decidisca sobre la seua anul·lació definitiva, si es tenen en compte 
o no els punts obtinguts per les proves finalitzades, o, si es fixa una nova data per a la disputa de les 
proves afectades en la competició.  

 Les necessàries mesures de seguretat fan previsible un retard en els diferents moments de la 
competició (transport, assignació de zones dins del recinte, etc..), per la qual cosa es demana als clubs la 
màxima puntualitat i exigència en el compliment de quantes mesures de seguretat es fixen. 

 
7.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ. 

Tot participant haurà d'estar disposat a sotmetre's a un control de llicències en el moment que el 
Jutge Àrbitre el considere oportú. D'igual manera, a l'efecte d'identificació, el Jutge àrbitre podrà 
sol·licitar el D.N.I. de qualsevol participant en qualsevol moment de la competició. 

 
7.1.- De la participació d'un club. 
 
Perquè un club puga participar serà obligatori que complisca els següents requisits: 

a) Que el tècnic de cada club tinga llicència en vigor abans del tancament de les inscripcions. 

b) Que cada club nomene, mitjançant autorització per escrit, un Cap d'Equip, major d'edat i 
amb llicència en vigor. 

c) Només podran participar els clubs que tinguen llicència federativa en vigor. 

d) Únicament podran inscriure's i participar clubs afiliats a la FPCV, quedant condicionada la 
participació de clubs convidats d'altres FFAA, a la situació existent motivada per la 
pandèmia i a la normativa de sanitat vigent. 

e) Haver satisfet la quota d'inscripció de club. 

L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits, comportarà la no admissió del club en qüestió 
per a participar. 
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7.2.- De la participació d'un palista. 
 
Perquè un palista puga participar en qualsevol de les competicions de la FPCV a les quals afecta 

aquestes Bases Generals, serà obligatori que complisca els següents requisits. 

a) Els palistes hauran de pertànyer a clubs que reunisquen les condicions de l'apartat 
anterior, i a més hauran d'estar en possessió de la corresponent llicència federativa en 
vigor amb anterioritat al moment de tancament  d'inscripcions. L'incompliment d'aquest 
requisit comportarà la no admissió del palista en qüestió.  

b) Per a cada competició, els clubs podran inscriure tantes embarcacions com consideren 
oportú, excepte amb vaixell Drac on existirà una regulació pròpia. 

c) Un palista només podrà inscriure's en una modalitat i categoria en cadascuna de les 
competicions del calendari, llevat que els reglaments específics de cada modalitat 
permeten el contrari. Si per qualsevol circumstància es produïra la inscripció d'un palista 
en dues proves es prendrà com a vàlida la corresponent al seu grup d'edat i en modalitat 
K1. Aquest apartat no és aplicable a Vaixell Drac. 

d) Que el club haja satisfet la quota d'inscripció del palista. 

e) La inscripció a totes aquestes competicions suposa la cessió de la imatge i l'acceptació 
d'aquest requisit. La no cessió de la imatge impossibilitarà la participació en aquesta 
prova. 

Per tant, tots els clubs i palistes que complisquen amb els requisits que ací s'esmenten tenen 
dret a participar, i si la plaça que ocupara cadascun d'ells en finalitzar la prova meresquera puntuació, se 
li concediria. 

 
 

8.- INSCRIPCIONS. 

A causa de la crítica situació sanitària del país, la FPCV, en contra del seu desig, prega 
encaridament als clubs que de manera responsable INSCRIGUEN ÚNICA I EXCLUSIVAMENT als i les 
palistes que tinguen un domini de l'embarcació i una qualitat esportiva adequada.  

ÉS de lògica responsable TRACTAR D'EVITAR RISCS INNECESSARIS PER L'ASSISTÈNCIA D'UNA 
QUANTITAT ELEVADA DE PALISTES, molts d'ells sense nivell suficient, JA QUE AIXÒ SUPOSA UN RISC 
INACCEPTABLE DE CONTAGI DE LA  COVID-19.  

LA FPCV NO VOL HAVER DE LAMENTAR EL CONTAGI D'ESPORTISTES, ÀRBITRES I ELS SEUS 
FAMILIARS PEL FET DE PARTICIPAR EN UNA COMPETICIÓ. ESTÀ EN MANS DE TOTS NOSALTRES EVITAR 
AQUEST PERILL. 

Tenen dret a inscriure's en les diferents competicions tots els esportistes dels clubs que 
complisquen amb l'article anterior. 

Amb motiu de poder agilitar el procés d'inscripció, tots els clubs hauran de formalitzar la 
inscripció dels seus palistes en cada competició utilitzant la plataforma telemàtica AVAIBOOK disposada 
per la FPCV, a través els enllaços que s'inclouran en la web (www.fepiraguismocv.com apartat 
COMPETICIONS i l'especialitat de què es tracte). El termini d'inscripció s'indicarà en les Bases de cada 
competició. 

Queden exempts d'aquest procés, les competicions de Vaixell Drac.  

En qualsevol inscripció serà obligatori que figure el número de DNI de cada palista, així com la 

http://www.fepiraguismocv.com/
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resta de les dades sol·licitades en la plataforma. 

 

ATENCIÓ!!! 
 

AQUELL CLUB QUE NO TRAMITE LES INSCRIPCIONS DINS DELS TERMINIS MARCATS NO 
PODRÀ PARTICIPAR 

 
Les inscripcions es confirmaran abans de l'inici de les proves en el lloc que els organitzadors 

disposen per a això.  

Cadascuna de les Bases específiques de cada modalitat contemplaran una data límit 
d'inscripcions i una altra data per a modificacions, ja que el dia de la competició els clubs només podran 
realitzar baixes d'embarcacions.  

Un palista inscrit com a titular en una embarcació NO PODRÀ SER RESERVA d'una altra 
embarcació en la mateixa competició, ni encara quan l'embarcació titular fora donada de baixa de la 
competició, amb les següents excepcions:  

Com a excepció, s'admetrà la participació d'un palista l'embarcació del qual K1 siga donada de 
baixa, amb l'únic objectiu de participar en una embarcació K2 d'una categoria d'edat en la qual aquest 
puga participar.  

També s'admetran canvis en les tripulacions de Vaixell Drac, no podent aquests canvis ser 
superiors a tres  canvis per embarcació. 

Una vegada fets els canvis i anul·lacions d'embarcacions, serà obligatori que els Caps d'Equip 
signen la documentació en la qual apareixen aquestes modificacions d'inscripció. 

No podran participar aquelles embarcacions que no siguen inscrites dins del termini reglamentari 
d'inscripció. 

La inscripció de qualsevol club serà considerada com confirmada, i per tant definitiva, una 
vegada haja acabat el temps per a confirmar la inscripció, fins i tot quan algun club no haguera 
comparegut en la taula dels jutges per a la seua confirmació o modificació i no haguera contactat amb 
l'organitzador com es descriu en el paràgraf següent. 

Aquells clubs que per causa major no puguen respectar aquest horari, hauran de trucar als 
telèfons de contacte que el club organitzador de la prova facilite explicant a l'organització l'esdevingut. 
Aquests números hauran de constar obligatòriament en l'ANNEX III. D'aquesta manera el Comité de 
Competició decidirà continuar amb el transcurs de la competició o retardar-la fins a l'arribada del club 
afectat. En cas de no realitzar aquest avís, la competició seguirà l'horari previst esdevenint ferm la 
inscripció d'aquest club. 

 

 

9.- PUNTUACIONS. 

Cadascuna de les Lligues tindrà la seua pròpia puntuació, establint-se les següents generalitats: 

9.1.- Puntuació per clubs en cada prova. 
  
Després de la realització de la competició, es durà a terme una classificació general dels clubs 

participants que segons els reglaments específics tinguen dret a puntuació, la qual s'obtindrà amb la 
suma dels punts obtinguts per cada embarcació durant la competició. 
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9.2.- Puntuació per clubs d'una  Lliga. 
 
Una vegada finalitzades totes les competicions que componen aquestes Lligues, es realitzarà una 

classificació final per clubs amb els següents criteris: 
 

Se sumaran els punts totals de les classificacions generals obtingudes segons el Quadre 
puntuació clubs de cadascuna de les competicions de la lliga que corresponga (JJPP, General), menys 
una, que serà de descarte. Aquesta competició de descarte serà la de menor puntuació d'un club, o una 
a la qual no haja assistit. 

 
Segons la seua classificació final, a cada club se li assignarà la puntuació establida en el següent 

quadre: 
 

Quadre puntuació clubs 

Lloc Punts  Lloc Punts  Lloc Punts  Lloc Punts 

1 13  4 7  7 4  10 1 

2 11  5 6  8 3  - - 

3 9  6 5  9 2  - - 

 
Totes les decisions i tasques relacionades amb l'obtenció de les classificacions de la Lliga 

corresponen als àrbitres designats pel seu respectiu comité. Puntualment, i en cas d'així sol·licitar-ho el 
Comité d'Àrbitres o algun dels clubs participants, podrà prendre part la Direcció Tècnica de la Federació 
de Piragüisme de la Comunitat Valenciana. 

 
En finalitzar cada Lliga es publicaran en la web de la FPCV els resultats finals de la Lliga indicant 

els punts totals obtinguts per cada club al final de la Lliga, així com els parcials obtinguts en cada 
competició integrada en la Lliga. 
 
 

10.- DESEMPATS. 

10.1.- En una prova d'una competició.  
 
Es donarà la mateixa puntuació i classificació als empatats.  
 
10.2.- En una competició. 
 
Es resoldrà a favor del club que major nombre de primers llocs haja aconseguit en les diferents 

proves puntuables (semifinals i finals). En cas de prosseguir l'empat es continuarà amb el major nombre 
de segons llocs, i de no aconseguir el desempat es continuarà amb els tercers, quarts, etc., fins a 
aconseguir el desempat.  

 
10.3.- En la classificació final de la Lliga. 
 
Es resoldrà a favor del club que major nombre de primers llocs haja aconseguit en les diferents 

proves puntuables del Campionat Autonòmic. En cas de prosseguir l'empat es continuarà amb el major 
nombre de segons llocs, i de no aconseguir el desempat es continuarà amb els tercers, quarts, etc., fins a 
aconseguir el desempat.  
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11.- TÍTOLS I TROFEUS. 

Els esportistes de les tres primeres embarcacions de cada  prova de cada  competició tenen dret 
a rebre una medalla i els tres primers clubs un trofeu que proporcionarà el club organitzador de la 
competició. En el cas del Campionat Autonòmic els trofeus seran aportats per la FPCV.  

El club que obtinga la millor puntuació al final de totes les competicions d'una  Lliga serà 
considerat Campió de la Lliga Autonòmica 2021 de l'especialitat que es tracte, i tindrà dret a rebre un 
trofeu que li acredite com a tal.  

La FPCV designarà en cadascuna de les Bases específiques quina competició serà considerada 
com el Campionat Autonòmic de l'especialitat.  Per tant, aquesta competició tindrà el nomenament i 
assignació de “Campionat Autonòmic d'Hivern 2021” en el cas d'aigües tranquil·les, o "Campionat 
Autonòmic 2021" de l'especialitat que es tracte, per la qual cosa els vencedors en aquesta, tant palista 
com clubs, seran considerats “Campions Autonòmics de 2021”. 

 
 

12.- RECOLLIDA DE TROFEUS EN CADA COMPETICIÓ. 

A causa de les especials condicions sanitàries que imperen actualment, i, amb la intenció de no 
propagar la infecció de la   Covid-19, aquesta temporada no existirà l'acte de premi a esportistes i/o 
clubs. 

No obstant això, la FPCV entregarà al delegat del Club o remetrà, en just tribut, els trofeus 
aconseguits pels esportistes i clubs. 

 
 

13.- REGLAMENTACIÓ. 

Les competicions es regiran en tots els seus aspectes per les normes establides en el seu 
respectiu reglament i el contemplat en aquestes bases. En els casos no previstos o quan els àrbitres 
designats ho consideren apropiat es recorrerà als Reglaments de la Real Federació Espanyola de 
Piragüisme. 

La FPCV no es fa responsable dels danys que pogueren causar-se a embarcacions i altre material 
dels clubs participants en qualsevol prova del calendari de la FPCV, tant en el transcurs de la competició 
com en el transport a aquesta.  

 
La mera inscripció en qualsevol de les proves comporta directament l'acceptació de les normes 

generals ací contingudes, així com en les específiques de cada modalitat, sense que càpia en cap 
moment possibilitat de debat o rèplica per part de clubs o palistes participants. 
 

14.- RECLAMACIONS. 

Qualsevol reclamació ha de dirigir-se per escrit al Comité de Competició. Aquesta haurà 
d'entregar-se en pròpia mà al Jutge àrbitre en un màxim de 20 minuts després de donar-se a conéixer 
els resultats, i hauran d'anar acompanyades d'una taxa de 20,00 € que seran retornats si s'estima la 
reclamació. 

Les decisions del Comité de Competició de cada prova són definitives. No obstant això, els clubs 
o esportistes tindran dret d'apel·lació en forma i termini, segons els reglaments de la Real Federació 
Espanyola de Piragüisme. 
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Les reclamacions per les puntuacions o altres qüestions específiques de la LLIGA seran 
presentades a la FPCV i resoltes per l'Òrgan de Govern corresponent.  

 
15.- DESQUALIFICACIONS. 

 Les tripulacions/vaixells desqualificats hauran d'abandonar el recorregut quan li siga indicat per 
l'àrbitre corresponent. La negativa a abandonar el camp serà valorada pel Comité de Competició per si 
és mereixedora de proposta de sanció davant la FPCV, sent aquesta resolta per l'Òrgan corresponent. 

 
La desqualificació d'un palista o més d'una tripulació suposarà la desqualificació de la tripulació 

al complet en la prova en la qual estiga participant, no veient-se afectada la mateixa tripulació en altres 
proves en les quals poguera participar. Si la desqualificació es produïra en una fase anterior a la final, 
suposarà que aquesta embarcació no puga progressar a les següents fases. 

 

 

16.- IDENTIFICACIÓ DELS ESPORTISTES DURANT LES COMPETICIONS: TAULETES I 
INDUMENTÀRIA. 

La documentació per a acreditar la personalitat del palista podrà ser la següent: Llicència 
Autonòmica, Estatal, DNI, permís de conduir o passaport, sempre que la fotografia siga recent. 

16.1.- Per a les proves d'aigües tranquil·les. 
 
Per a la perfecta identificació dels esportistes és obligatori que cada embarcació porte la seua 

porta-tauletes i porte la seua tauleta amb el dorsal corresponent.  

En cas de necessitar cinta adhesiva per a fixar la tauleta, aquesta haurà de ser transparent i 
col·locada de manera que facilite la seua lectura als àrbitres. 

Cada club haurà d'aportar les seues pròpies tauletes amb les següents dimensions i 
característiques: 

 
 

Cada Club ha d'assignar un dorsal a cada palista, que serà el que utilitzarà durant TOTA la lliga i 
haurà de reflectir-se en el moment de la inscripció en la plataforma en línia.  

 

16.2.- Per a les proves de caiac de mar. 
 
S'operarà d'igual forma, amb l'excepció que les embarcacions d'aquesta especialitat no porten 

porta tauletes, per la qual cosa el dorsal es portarà en el pit. En el cas d'embarcacions K2, el dorsal el 
portarà el palista que ocupe la plaça davantera d'aquesta. 
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No serà obligatori que un palista porte el mateix dorsal durant tota la lliga. 

 

16.3.- Per a les proves de Vaixell Drac. – 
 
Atés que aquestes embarcacions competeixen pel sistema de sprint, la tauleta correspondrà al 

carrer que ocupe cada embarcació en cada prova, i seran facilitades per l'organització. Aquestes tauletes 
no estan subjectes a les mesures definides per a aigües tranquil·les. 

Al final de cadascuna d'aquestes Competicions és obligatori retornar el dorsal als organitzadors 
d'aquestes. Els clubs hauran d'abonar a la FPCV la quantitat de 50 € per cada dorsal no retornat o 
entregat defectuós.  

Els caps d'equip hauran d'aportar documentació si és requerida la de les tripulacions BCS, ACS o/i 
Paradrac 

 

 

16.4.- Genèric. 
 
Els respectius Comités van assignar als clubs tauletes i dorsals per al seu ús en competicions del 

calendari de la FPCV. Aquesta assignació continua mantenint-se.  

Per a facilitar la identificació dels esportistes davant els àrbitres, entrenadors i espectadors, 
s'aconsella que durant la competició s'utilitze una samarreta representativa del club al qual pertanga 
l'esportista. 

 

 

17.- MESURES DE SEGURETAT A ADOPTAR PELS CLUBS I ESPORTISTES. 

17.1.- En matèria anti-Covid. 
 
Tant els clubs com els esportistes estaran sempre al que es disposa pel Jutge Àrbitre de la prova, 

ja que, en determinades circumstàncies, podrien dictar-se normes més estrictes tendents sempre a la 
prevenció de la salut en matèria anti-Covid. 

Com a mínim, els esportistes hauran de complir en tot moment les recomanacions dictades per 
les autoritats competents.  

En els casos en què l'organitzador assigne zones delimitades a cada club, els esportistes no 
podran eixir de la zona assignada al seu club, mantindran la distància mínima de seguretat entre 
persones i portaran la màscara en tot moment, excepte durant la prova en què aquests participen. 

L'incompliment d'aquestes normes anti-Covid, suposarà la desqualificació o eliminació 
automàtica per a tota  la competició de l'esportista que incomplisca qualsevol d'aquestes normes. Si 
aquest esportista formara part d'un vaixell d'equip, es desqualificaria o eliminaria a tot el vaixell. 
Aquesta eliminació, o desqualificació d'una competició, és de caràcter inapel·lable. En cas de ser a 
posteriori, els palistes o embarcacions afectades apareixeran en els resultats com desqualificats, per 
tant,  no puntuaran ni ocuparan plaça. 

Qualsevol comportament que implique un risc de contagi serà penalitzat amb la desqualificació 
(no portar màscara, eixir de la seua zona delimitada sense ser cridat a competir, fotos grupals, no 
respectar distància de seguretat, etc.) 
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17.2.- Generals. 
 
Donat el constant avançament quant als materials de construcció de les embarcacions, serà 

responsabilitat exclusiva dels Caps d'Equip i dels esportistes que les seues embarcacions disposen dels 
sistemes de flotabilitat adequats, eximint, per tant, a l'equip arbitral, al Comité de Competició, Comité 
Organitzador i a la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana, de qualsevol responsabilitat 
que poguera sorgir per aquest incompliment.   

També serà funció del responsable de l'equip, prèvia informació dels organitzadors i Comité de 
Competició, informar els esportistes del recorregut de la prova, advertint-los de l'existència  de possibles 
zones on la navegació en piragua poguera resultar perillosa. 

Es recomana que els responsables de cada equip donen a conéixer als esportistes les normes de 
seguretat suggerides per la Real Federació Espanyola en els seus reglaments o en els textos de formació 
de tècnics. 

És obligatori (i esportiu) que tot competidor que veja a un altre en situació de perill, li preste tota 
l'ajuda possible, en cas contrari pot ser desqualificat, fins i tot a perpetuïtat. 

Queda terminantment prohibida la participació de palistes que no dominen la natació, sent 
responsable del seu incompliment l'entrenador i directius del club al qual pertanga. 

L'ús de jupetí salvavides és obligatori per a les categories Pre-Benjamins, Benjamins, Alevins, 
Infantils i Cadets en les proves d'aigües tranquil·les. En les proves de caiac de mar el jupetí és obligatori 
per a tots els participants. Aquest jupetí haurà de ser ajustat a la talla i pes del palista, i suficient per a 
mantindre'l a flotació sense que aquest realitze cap tipus de moviment. 

La no adopció de totes les mesures de seguretat tant per part dels caps d'equip, com dels propis 
palistes, eximeix de qualsevol responsabilitat als àrbitres, al Comité de Competició, al Comité 
Organitzador i a la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana . 

 
 

18.- MESURES DE SEGURETAT A TINDRE EN COMPTE PELS ORGANITZADORS. 

Aquesta temporada, com a excepció, la FPCV podrà dictaminar que les competicions se 
celebren "a porta tancada", és a dir, sense públic, en la mesura en què les instal·lacions del club 
organitzador permeten el control d'accés al públic. 

Els organitzadors han de prestar especial atenció a la seguretat dels participants. Per a això, han 
d'adoptar totes les mesures que consideren oportunes, i totes aquelles que siguen dictades per les 
autoritats competents, o pel Jutge Àrbitre de la competició, per a no posar en perill la integritat física 
dels esportistes i reduir al màxim els danys en cas d'accident. (Veure annex II). 

El Jutge àrbitre, sentit el Comité de Competició, es reservarà el dret a suspendre qualsevol 
competició si no es compleixen les mesures de seguretat, sent per compte del club organitzador les 
despeses ocasionades, tant a clubs participants, com a la pròpia FPCV. 
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19.- QÜESTIONS RELACIONADES AMB L'ORGANITZACIÓ I LA PARTICIPACIÓ EN LES 
COMPETICIONS. 

Els clubs interessats en l'organització d'una de les proves, han d'haver realitzat prèviament la 
sol·licitud.  

La Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana correrà amb les despeses de l'equip 
arbitral necessari per a cada prova.  

Els clubs organitzadors es comprometen a complir els requisits mínims establits pels respectius 
Comités de la Federació de Piragüisme de la C.V., que es troben establits i desenvolupats en l'ANNEX II i 
que podran reproduir-se o estendre's en els respectius reglaments de cada especialitat. 

Els clubs participants en les Lligues es comprometen a assistir a totes les competicions a les quals 
s'hagen inscrit. Així mateix, també es comprometen a desplaçar als esportistes amb el temps suficient 
per al bon desenvolupament dels horaris establits en el reglament. 

 
 

20.- PUBLICITAT  

Els participants podran portar en el casc de les seues embarcacions, la següent publicitat:  
 

▪ Dels seus propis patrocinadors,  
▪ Dels patrocinadors del club al qual representa  
▪ La que li proporcione el club seu de la competició  

 
La sol·licitud de participació en aquestes Lligues suposa la plena acceptació de les normes 

compreses en aquest Reglament. 

 

21.- DRETS D'IMATGE. 

En el marc estricte de les necessitats de l'organització i amb l'objectiu únic de promoció del 
piragüisme a nivell general, o d'una determinada competició de piragüisme, o a nivell institucional, 
etc.… els participants o els seus noms, els clubs, els seus equipaments, etc., podran aparéixer en: 

 
▪ Fotografies, 
▪ Enregistraments per a la realització de vídeos 
▪ Entrevistes per als mitjans de comunicació 
▪ Pàgines web 
▪ Xarxes socials 

 
 
 
 
 
Desembre 2020 
Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana 
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ANNEX II 
 
 
REQUISITS MÍNIMS A COMPLIR PELS CLUBS ORGANITZADORS 
 

❑ Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil 
  

❑ Megafonia que complisca amb les necessitats de la competició:  
 

El Club organitzador haurà de disposar d'algun mitjà de megafonia, per a poder informar  els 
clubs participants d'alguna incidència i perquè els àrbitres puguen donar l'eixida als participants.  

El club organitzador juntament amb la federació haurà de  aportar els mitjans necessaris 
(emissores o “walkis”) perquè  les següents persones estiguen en tot moment interconnectades: 

 
▪ Jutge d'eixides i arribades 
▪ Jutges de balises 
▪ Embarcacions de salvament 
▪ Ambulància amb metge 

 
 

❑ Metge i ambulància: 
 

El Club organitzador haurà de disposar d'una ambulància durant el transcurs de la competició, 
que estarà disponible en tot moment per si sorgira algun contratemps.  

La necessitat d'ambulància amb metge serà obligatòria sempre que el centre de salut estiga a una 
distància igual o superior a 5 Km. Sempre que  aquesta siga inferior bastara amb ambulància i A.T.S. 
 
❑ Oficina i mitjans per a poder realitzar les modificacions de les inscripcions, classificacions, etc. 

 
El club organitzador disposarà d'un lloc habilitat com a oficina de competició, on els àrbitres 

puguen disposar dels mitjans necessaris per a realitzar les modificacions d'inscripció, Reunions de 
delegats, etc. 

L'organització col·locarà tauler d'anuncis per a exposar els resultats i altres comunicacions 
oficials, aquest tauló s'identificarà amb les sigles (T.O.A.) Tauló Oficial d'Anuncis. 

 
Nota: L'ordinador portàtil i la impressora serà aportats per la FPCV 

 
❑ Abalisament reglamentari de la zona de competició. 

 
 El club organitzador posarà el camp de regates com s'indica en l'Article  6 d'aquest reglament. 

 
 

❑ Embarcacions o mitjans idonis i suficients perquè els jutges puguen realitzar la seua comesa 
durant la prova (Prendre temps, verificar el pas dels participants per cada ciavoga, etc.). 

 
❑ Lliurament als clubs pla del recorregut de competició. 

 
❑ Serveis, vestuaris i embarcador en bones condicions per als participants. 
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❑ Embarcacions o mitjans de rescat. 
 

El club organitzador disposarà d'embarcacions o mitjans adequats (llanxes, piragües estables que 
permeten el rescat o fins i tot bosses d'auxili que permeten el rescat des de la riba) per a poder traure a 
qualsevol participant de l'aigua.  
 

❑ Àrbitre i auxiliars 
 

La Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana correrà amb la totalitat de les despeses 
d'Arbitratge  necessaris per a cada competició, així com del material informàtic i del material tècnic 
necessari per al bon desenvolupament d'aquestes. 
 
 
AVÍS IMPORTANT: Aquell club organitzador, que, havent-se compromés per escrit, no complisca amb 
els requisits mínims establits, podrà ser sancionat pel Comité d'Aigües Tranquil·les de la següent 
manera: 
 

▪ Es tindrà en compte per a l'acceptació de posteriors sol·licituds per a l'organització de 
competicions. 

 
▪ En cas de suspendre's la competició que organitza aquest club per incompliment dels 

requisits mínims el club organitzador correrà amb totes les despeses ocasionades als altres 
clubs presents en la competició i a la FPCV.  
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ANNEX 

 

FULL D'INSCRIPCIÓ 

 
(IMPORTANT: aquest document haurà de remetre's per correu electrònic en format word o excel, en format 

taula. NO S'ADMETRÀ EMPLENAT A mà, NI EN FORMAT PDF, JPG, ETC.…) 

 

COMPETICIÓ: 

 

LLOC I DATA: 

 

CLUB: 

 

C.I.F.: 

 

DOMICILI:  

 

POBLACIÓ: CODI POSTAL:  

  

FEDERACIÓ: 

 

CAP D'EQUIP: (Nom, cognoms i DNI) TELÈFON DE CONTACTE: 

  

COLOR DE LA SAMARRETA: CORREU ELECTRÒNIC: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signat:  

 N.I.F.:   
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EMBARCACIONS INDIVIDUALS 
 

DNI Dorsal NOM I COGNOMS Sexe Categoria 
Tipus 

Embarcació 

Data 
Naixement 
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EMBARCACIONS DOBLES  

 

DNI Dorsal NOM I COGNOMS Sexe Categoria 
Tipus 

Embarcació 

Data 
Naixement 
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ANNEX III 
 

CLUB ORGANITZADOR:  

NOM TELÈFON 

❑   

❑   

❑   

 

CLUB ORGANITZADOR:  

NOM TELÈFON 

❑   

❑   

❑   

 

CLUB ORGANITZADOR:  

NOM TELÈFON 

❑   

❑   

❑   

 

CLUB ORGANITZADOR:  

NOM TELÈFON 

❑   

❑   

❑   

 

CLUB ORGANITZADOR:  

NOM TELÈFON 

❑   

❑   

❑   

 

CLUB ORGANITZADOR:  

NOM TELÈFON 

❑   

❑   

❑   



 


