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Art. 1.- Objecte 
 

És un òrgan tècnic de la Real Federació Espanyola de Piragüisme 
(R.F.E.P), que ha de complir  i fer complir quant disposa aquesta en 
matèria de reglaments,  vetlant pel seu compliment en les competicions. 

 

Art. 2.- Domicili 
 

Serà el mateix  de la Reial Federació Espanyola de Piragüisme..  
 

Art. 3.- Membres 
 

Els membres de l'estament d'àrbitres seran tots els àrbitres amb titulació 
actualitzada que hagen renovat llicència en la R.F.E.P. a través de les 
seues respectives Federacions Autonòmiques. 

 

Els membres individuals poden ser: de número i honorífics. Són 
individuals de número tots els àrbitres que estiguen afiliats a la R.F.E.P. i 
en possessió del seu corresponent títol actualitzat. Són honorífics, sense 
dret a vot,  les persones que, pels seus mèrits extraordinaris, siguen 
mereixedors d'això i hagen sigut designades per la Junta Directiva de la   
R.F.E.P. a proposta  de la Junta Directiva del Comité. 

 
Els membres individuals hauran d'actualitzar  anualment la seua llicència, 
estant al corrent de la quota. L'incompliment d'aquestes normes dins de  
els terminis estipulats, li inhabilitarà per a l'exercici de les seues funcions i 
drets durant l'any en curs. Els aspirants hauran de ser majors d'edat  per 
al seu ingrés en el Comité. 

 

Art. 4.- Òrgans del Comité Tècnic Nacional d'Àrbitres  (C.T.N.A.). 
 

El Comité estarà format pel   següent òrgan: 
 

La Junta Directiva. 
 

Art. 5.- La Junta Directiva 
 

La Junta Directiva estarà composta per un President, designat pel 
President de la   R.F.E.P. i un nombre de Vocals,  no inferior a dues  i no 

superior a set. D'entre ells, el President del Comité designarà un 
Vicepresident. També formaran part els Presidents d'Honor del Comité 
fins a un màxim de tres i el Secretari de la R.F.E.P. o persona delegada, 
que tindran veu però no vot. 

 

Les seues funcions seran les pròpies de govern,  administració i 
representació del Comité. 

 

Art. 6.- Nomenaments 
 

El President serà designat pel President de la R.F.E.P. Els altres membres 
de la Junta Directiva seran proposats pel President del Comité i ratificats 
pel   President de la   R.F.E.P. 
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Art. 7.- Funcions de la Junta Directiva 
 

Corresponen a la Junta Directiva les següents funcions: 
 

a) Promoure i coordinar amb les Federacions Autonòmiques la 
celebració de cursets per a l'ingrés de nous membres, així com altres 
mitjans de perfeccionament..  

 

b) Nomenar el professorat i tribunals que desenvoluparan els cursets 
promoguts pel C.T.N.A. i coordinar amb les Federacions Autonòmiques 
els cursos que organitzen aquestes. 

 
c) Proposar a la Comissió Delegada les modificacions del Reglament 
del Comité Tècnic Nacional d'Àrbitres.  

 

d) Cuidar de la   bona marxa i funcionament del Comité. 
 

e) Portar un registre amb les direccions dels seus membres i dades 
d'interés,  així com les actuacions en les competicions que 
intervinguen. 

 

f) Proposar els noms dels membres del Comité que puguen ser 
sol·licitats per a actuacions al   estranger. 

 
g) Proposar expedient de sanció, quan es considere oportú davant el 
Comité Nacional de Competició  i Règim Disciplinari. 

 

h) Convocar persones a les seues reunions que, pels seus 
coneixements del piragüisme, puguen aportar una labor constructiva, 
amb veu però sense vot. 

 

i) Vetlar pel   prestigi i formació dels   àrbitres. 
 

j) Proposar els impresos oficials a utilitzar  en les competicions. 
 

k) Establir els nivells de formació  arbitral, facilitant textos oficials. 
 

l) Classificar tècnicament als àrbitres, proposant l'adscripció a les 
categories corresponents. Aquesta classificació es durà a terme en 
funció dels següents criteris: 

 

- Informe de les seues actuacions. 
- Proves físiques i psicotècniques. 
- Coneixements dels   Reglaments. 
- Experiència. 
- Edat. 
- Nivell acadèmic. 

 

m) Proposar els candidats a Àrbitres  Internacionals. 
 

n) Aprovar les normes administratives regulant l'arbitratge..  
 

ñ) Designar als   àrbitres, en les competicions d'àmbit  estatal. 
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Art. 8.- Funcions dels   directius 
 

Els càrrecs de la   Junta Directiva tindran les següents funcions: 
 

a) El President serà el responsable de la   execució dels   acords de 
la Junta Directiva, així com representar al Comité. Li corresponen les 
facultats pròpies del seu càrrec, com ara presidir la Junta; tindrà en ella 
vot de qualitat en els empats; conformarà els pagaments amb la seua 
signatura o delegant en el Secretari del Comité. 

 
b) El Vicepresident substituirà al President en casos de malaltia, 
absència, delegació, incompatibilitat física o legal. 

 
c) El Secretari cuidarà del despatx material i preparació dels 
assumptes, de l'adreça i organització de l'oficina, actuant com a 
secretari i assessor de la Junta Directiva; informarà verbalment o per 
escrit sobre els assumptes que així ho requerisquen, cuidant de dur a 
terme  els acords de la Junta Directiva; despatxarà els assumptes de 
tràmit; signarà la correspondència oficial, excepte la qual es reserve 
per al President; redactarà i subscriurà, amb el Vist i plau del 
President, les actes corresponents. 

 

d) Correspon a la Junta Directiva dictaminar en quants casos es troben 
previstos reglamentàriament o la competència dels quals no estiga 
expressament assignada a algun altre òrgan superior. 

 

Art. 9.- Adquisició de la   condició d'àrbitre.  
 

La condició d'àrbitre de Piragüisme  s'adquireix  una vegada que l'aspirant 
haja complit tots els requisios de formació, mitjançant el curset i examen 
oportú, pel C.T.N.A. o per les Federacions Autonòmiques amb professorat 
del C.T.N.A. 

 
El Comité Tècnic Nacional d’Àrbitres  expedirà el Títol corresponent. 

 

Art. 10.- Ingrés en el Comité. 
 

L'ingrés en el Comité es farà a sol·licitud de l'interessat que reunisca els 
següents requisits: 

 
a) Estar en possessió del títol d'Àrbitre Nacional actualitzat i llicència 
en vigor. 

 

b) Compromís de complir  i fer complir el Reglament del C.T.N.A. 
 

c) Compromís de complir  i fer complir els Reglaments de la.   
R.F.E.P. i Autonomies en el marc de la seua competència. 

 

Art. 11.- Titulacions reconegudes per la R.F.E.P. 
 

a) Fase primera de formació  per a auxiliar  d'àrbitre.  
 

Aquesta categoria està compresa dins del  període de formació dels   
àrbitres i la seua titulació s'aconseguirà mitjançant curs obert i examen 
d'accés en la seua autonomia o en el Comité Tècnic Nacional 
d'Àrbitres..  
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El curs serà impartit per àrbitres  amb la titulació d'àrbitre  nacional, 
en l'especialitat  de què  es tracte,  proposat per la   Federació 
Autonòmica que realitza el curs o pel Comité Tècnic Nacional 
d'Àrbitres.  

 

La seua funció serà de formació, dins d'una competició, amb les 
comeses que com a auxiliar se li encomane.   

 
b) Segona fase de formació  per a àrbitres  bàsics. 

 

Aquesta categoria està compresa dins del període de formació dels 
àrbitres i a ella accedeixen els auxiliars que havent realitzat pràctiques 
durant un període mínim de tres  mesos el seu professor considere la 
seua capacitació estiga capacitat i superen i examen d'accés  que 
organitzen les federacions autonòmiques o el Comité Tècnic Nacional 
d'Àrbitres.  

 
El curs serà impartit per àrbitres amb la titulació d'àrbitre nacional, en 
l'especialitat  de què  es tracte,  proposat per la   federació autonòmica 
que realitza el curs o pel Comité Tècnic Nacional d'Àrbitres..  

 

La seua funció serà col·laborar amb els àrbitres nacionals en tasques 
que el Jutge Àrbitre els encomane com a àrbitre  en període de 
formació. 

 

c) Títol d'àrbitre  nacional. 
 

Per a accedir a aquesta categoria, els alumnes en la segona fase de 
formació hauran de passar l'examen d'accés que s'organitzarà per les 
federacions autonòmiques o pel Comité Tècnic nacional d'Àrbitres, dins 
del termini màxim de dos anys des que va iniciar el seu període de 
formació  com a àrbitre..  

 

El curs serà impartit per àrbitres amb la titulació d'àrbitre nacional, en 
l'especialitat  de què  es tracte,  proposat per la Federació Autonòmica 
que realitza el curs o pel Comité Tècnic Nacional d'Àrbitre.  

 
L'àrbitre nacional adquireix el compromís d'atendre quantes 
convocatòries reba per a actuar en competicions com a àrbitre, 
excepte causa justificada. En cas contrari causarà baixa de 
l'organització arbitral, no admetent-se la seua renovació. 

 

d) Àrbitres Internacionals. 
 

Els exàmens per a obtindre aquesta titulació se celebraran segons les 
normes de la   F.I.C. 

 

Els candidats els designarà la R.F.E.P., a proposta  del C.T.N.A. 
 

Art. 12.- Baixa del Comité 
 

Causaran baixa en el Comité Tècnic Nacional: 
a) El que  ho sol·licite voluntàriament. 

 
b) Per sanció  del Comité Nacional de Competició  i Règim 
Disciplinari. 

 

c) El que  no renove la llicència. 
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d) La inactivitat arbitral voluntària d'un membre del Comité durant dos 
anys consecutius, suposarà la seua baixa temporal fins que  realitze 
un curs de reciclatge amb qualificació d'apte, en el moment del qual 
podrà incorporar-se de nou . 

 
 

Art. 13.- Drets dels membres del Comité. 
 

Els membres del Comité tindran dret a assistir  a les   reunions generals 
que el Comité convoque i a ser designats per a exercir els càrrecs de la   
Junta Directiva. 

 

Les subvencions a percebre seran per despeses de desplaçament, estada 
i manutenció en la quantia que siga fixada anualment per la R.F.E.P., a 
proposta del C.T.N.A. o per la Federació Autonòmica en l'àmbit de la seua 
competència. 

 

Art. 14.- Disposicions generals. 
 

a) Cap membre podrà actuar com a tal,  en competicions de qualsevol 
naturalesa, si es troba inscrit com a participant..  

 

b) No podran exercir com a àrbitres aquells que ostenten algun càrrec 
directiu o tècnic en un Club o Federació de Piragüisme, si competeix el 
seu club o Federació. 

 

Disposició Final 
 

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà   al de la notificació de la 
seua aprovació, per la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports.  


