
     
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/federacionpiraguismocv  http://*fepiraguismocv.*co
m/ 

FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
C/ Professor Beltrán Báguena, 4, 4t, 404 –A 46009 – VALÈNCIA telf 96 315 44 67 federacion@fepiraguismocv.com 

CIRCULAR Núm. 2/21 KM 

 
 

ASSUMPTE: NOU PROJECTE DE TECNIFICACIÓ DE CAIAC DE MAR DE LA FPCV 
DESTINATARIS: CLUBS FEDERATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
La Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana, en un intent més d'evolucionar i ampliar la 
tecnificació de les diferents modalitats del nostre esport i dels nostres esportistes, té la intenció de 
posar en marxa un nou programa de Tecnificació Esportiva en l'especialitat de Caiac de Mar.  
  
Des de fa ja molts anys la nostra Federació ha vingut desenvolupant un ampli treball en la promoció 
del Caiac de Mar, consolidant la seua Lliga Autonòmica com una de les més importants del territori 
nacional i que enguany serà la seua dinovena edició. 
 
Així mateix, i gràcies a la qualitat i experiència dels nostres clubs, la Real Federació Espanyola de 
Piragüisme ha depositat la seua confiança en ells per a any després d'anys assignar-nos l'organització 
de diferents copes d'Espanya de la Lliga Nacional i Campionats d'Espanya d'aquesta especialitat, on 
els nostres esportistes i clubs sempre estan en llocs de podi. 
 
De la mateixa forma, a nivell Internacional La Eurochallenge organitzada pel Club Nàutic La Vilajoiosa 
és la prova mes antiga celebrada en la nostra Comunitat i reconeguda com una de les més 
importants del circuit internacional. 
 
Dit això, i tenint en compte que és més que probable que Caiac de Mar siga Olímpic en 2028, des de 
la nostra Federació creiem que ha arribat el moment de posar en marxa un projecte il·lusionant en el 
qual venim pensant diversos anys, amb el qual esperem fer un important salt de qualitat en la millora 
i tecnificació esportiva dels nostres esportistes. 
 
Mancant aportar més informació als clubs sobre el programa, on es definiran els objectius, criteris de 
selecció, pla d'actuacions i altres, us avancem una breu declaració d'intencions d'aquest. 
 
El Programa, comptarà amb els tècnics Jorge Cinto (responsable de la zona Nord), Jerónimo Jover 
(responsable de la zona Sud) i David Fernández com a col·laborador, que seran els components de 
l'equip tècnic responsables del Programa. 
 
Inicialment es realitzaran  trobades d'entrenaments amb els i les palistes més destacats/des 
proposats/des pels diferents clubs, centrant la nostra atenció en les categories de cadets, juvenils i 
sub23 homes i dones. En aquestes trobades observarem el seu nivell, la qual cosa ens servirà per a 
fer una primera selecció amb la qual  començarem a treballar. 
 
A aquestes actuacions es convidarà als diferents entrenadors dels clubs, la qual cosa servirà per a 
posar en comú les línies de treball i que aquestes es puguen continuar en els clubs de manera 
transversal. 
 
 
 
 



     
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/federacionpiraguismocv  http://*fepiraguismocv.*co
m/ 

FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
C/ Professor Beltrán Báguena, 4, 4t, 404 –A 46009 – VALÈNCIA telf 96 315 44 67 federacion@fepiraguismocv.com 

 
Paral·lelament, hi haurà un seguiment continu de les categories inferiors amb l'objectiu de la 
detecció de talents i formació de base. 
 
Dins de les actuacions del programa, i si les nostres possibilitats ens ho permeten, està intentar la 
participació com a selecció autonòmica en alguna competició internacional que aporte motivació i 
experiència als i a les nostres esportistes. 
 
La posada en marxa d'aquest Programa de Tecnificació Esportiva de Caiac de Mar és imminent i en 
breu es manarà la informació oportuna perquè en prengueu coneixement als clubs i esportistes, 
juntament amb la convocatòria de les primeres actuacions. 
 
Des de la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana, esperem que aquesta iniciativa siga 
ben rebuda per tots i totes, amb la il·lusió i l'objectiu de fer un gran pas cap avant en la millora de la 
qualitat i rendiment esportiu dels i de les esportistes i clubs.  
 

 
 
 
 
 

València, 22 de març  de 2021 
 
 
 
 
 

Juan A. Cinto Humbria 
President de la F.P.C.V. 


