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2. ORGANITZACIÓ DE COMPETICIONS.  

3. COMPETICIONS 

 

 

1.1. La Reial Federació Espanyola de Piragüisme, d'ara en avant RFEP, és l'única 

competent dins de tot l'Estat Espanyol per a l'organització i control de les competicions 

oficials que afecten a més  d'una  comunitat autònoma, així com  en aquelles 

autonomies on existisca delegació de la RFEP. 

1.2. Representa a Espanya, amb caràcter exclusiu, a la Federació Internacional de Canoa, 

d'ara en avant FIC i l'Associació Europea de Canoa, d'ara en avant ECA i assumeix la 

representació internacional del piragüisme espanyol. 

1.3. No podrà anunciar-se, organitzar-se ni celebrar-se a Espanya  cap competició oficial de 

piragüisme d'àmbit estatal sense la prèvia autorització de la RFEP. Es consideraran 

autoritzades totes les competicions incloses en el Calendari Oficial d'aquesta  . 

1.4. Aquelles competicions oficials d'àmbit  estatal que, per circumstàncies  especials, no 

figuren recollides en el Calendari Oficial de la RFEP, hauran de sol·licitar l'autorització 

corresponent a la mateixa i rebre contestació. 

  
 
 

2.1. Les competicions poden ser organitzades per la RFEP, les federacions autonòmiques, 

clubs i tota aquella persona o entitat vinculada amb el piragüisme que compte amb la 

deguda autorització. 

2.2. En les competicions d'àmbit  estatal els jutges seran nomenats pel Comité Tècnic Nacional 

d'Àrbitres, podent delegar-se aquesta funció als Comités d'Àrbitres de les federacions 

autonòmiques. 

 
 
 

3.1. Totes les competicions oficials de piragüisme i d'àmbit estatal es regiran per l'Estatut 

Orgànic, els Reglaments de la Real Federació Espanyola de Piragüisme, les Bases de 

Competició, Circulars i altres normes de desenvolupament. 

3.2. Aquest Reglament es complementa amb els específics referents a aigües tranquil·les- 

sprint; eslàlom; rius i travessies; marató; descensos d'aigües braves; caiac pol, rafting; 

1. AUTORITZACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE COMPETICIONS 



- 6 - 

 

 

4. CLASSIFICACIÓ DE LES   COMPETICIONS 

5. CAMPIONAT I COPA 

 

 

caiac de mar;  caiac surf; estil lliure; vaixell drac; paracanoa; piragüisme recreatiu i 

quantes especialitats fixe la F.I.C. 

 
 

Les competicions es classifiquen  en: 
 

4.1. Autonòmiques: si estan reservades als piragüistes d'una Comunitat Autònoma. 
 

4.2. Estatals: són aquelles competicions en les quals participen palistes de dues o més 

Comunitats Autònomes. Els palistes hauran d'estar  en possessió de la llicència esportiva, 

en les condicions establides en l'article 93 de l'Estatut Orgànic. El Jutge Àrbitre ha de 

tindre  el títol d'Àrbitre Nacional. 

4.3. Internacionals: seran considerades competicions internacionals aquelles en les quals 

participen seleccions o clubs d'altres països. El Jutge Àrbitre ha de tindre el títol d'Àrbitre  

Internacional. 

4.4. Totes les competicions classificades com a internacionals hauran d'estar incloses en el 

calendari de la FIC o de l'ECA i seran conformes als seus respectius reglaments. 

4.5. Tots els palistes hauran d'estar en possessió de la llicència esportiva, expedida per les 

federacions esportives d'àmbit autonòmic, integrades en la RFEP i que produirà efectes 

en els àmbits estatal i autonòmic, des del moment en què s'inscriga en el registre de la   

federació autonòmica corresponent, que hauran de comunicar-lo  immediatament a la 

RFEP. A aquest efecte s'estarà al que es disposa en l'article 43: Tramitació de 

llicències..  

 
 
 

5.1. Quan en una competició es disputa  el títol de Campió,  la competició es denomina  

Campionat, no podent disputar-se més d'un a l'any. 

5.2. Els Campionats estatals estan reservats exclusivament als piragüistes pertanyents a 

la RFEP. 

5.3. Anualment, a més del Campionat, es podran  celebrar Copes d'Espanya en les diferents 

especialitats. 
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7. EMBARCACIONS 

8. ESPECIALITATS 

 

 

6.1. Es diu  prova a cadascuna   de les   parts d'una  competició que podria ser considerada en 

si mateixa com a competició independent. 

Per exemple : prova de 1.000  metres K-1 Sènior. 
 

6.2. Cap prova té validesa si no prenen l'eixida en ella, almenys, tres embarcacions de dos  

clubs o Federacions autonòmiques diferents, de la mateixa  categoria, embarcació i 

distància. 

 
 
 

7.1. Les embarcacions reglamentàries són les següents: 

7.1.1. K-1, K-2, K-4. 

7.1.2. C-1, C-2, C-4, V-1, OC-1 
 

7.1.3. Basses pneumàtiques per a rafting.  
 

7.1.4. Embarcacions Drac 
 

7.1.5. SS-1, SS-2. 
 

7.1.6. Caiac Surf. 
 

7.1.7. Squirt. 
 
 

 

Les principals especialitats del Piragüisme són les següents: 
 

8.1. Aigües Tranquil·les - Sprint. 
 

8.2. Eslàlom. 
 

8.3. Ríos i Travessies. 
 

8.4.- Marató 
 

8.5. Descens d'Aigües Braves. 
 

8.6. Caiac-polo 

6. PROVES 
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9. BAREM DE DIFICULTATS.  

 

8.7. Rafting. 
 

8.8. Caiac de Mar.  
 

8.9. Caiac Surf. 
 

8.10. Estil Lliure. 
 

8.11. Barco Drac. 
 

8.12. Paracanoa 
 

8.13. Piragüisme recreatiu 
 

8.14.- Quantes modalitats fixe la FIC. 
 

Correspon a la   RFEP la classificació de qualsevol  competició, siga de l’especialitat que          siga, 

qui la definirà tenint en compte  les condicions de les aigües en què es realitzen. 

 
 
 

S'estableixen unes valoracions internacionals de dificultat per al traçat de recorreguts, de la   

següent manera: 

9.1. Nivell I. - Fàcil. Aigües tranquil·les sense cap dificultat de navegació.  
 

9.2. Nivell II. - Xicotetes dificultats, amb corrents, preses i ràpids sense dificultat. No 

aconsellable per a embarcacions de pista o velocitat. Aconsellable l'ús d’armilla 

salvavides i casc. 

9.3. Nivell III. - Navegació difícil. És obligatori a partir d'aquest Nivell el casc i l’armilla 

salvavides. Corrent viu, ràpids francs, exigeixen domini de l'embarcació. No aptes per a 

embarcacions de pista o velocitat. 

9.4. Nivell IV. - Molt difícil. Però sense perill per a palistes  entrenats. No aptes per a 

embarcacions  de pista o velocitat. Obligatori l'ús d’armilla salvavides i casc. 

9.5. Nivell V. - Navegació extremadament difícil. Perillós. Només per a palistes perfectament 

entrenats i preparats. No apte per a embarcacions de pista o velocitat. Obligatori l'ús 

d’armilles salvavides i casc. 

9.6. Nivell VI. - Infranquejable. Impracticable. Sense possibilitat de navegació.  
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11. ESLÀLOM 

 

 

10.1. Són les competicions en les quals  l'eixida  es dóna  a les   embarcacions col·locades en 

línia i sempre sobre aigües tranquil·les (nivell I), recorrent una distància sense obstacles 

en el menor temps possible. Les distàncies de 200,  500 i 1.000 metres estan 

reconegudes com a olímpiques  de sprint.  

10.2. També podran disputar-se proves sobre la distància de 2.000, 3.000 i 5.000 metres, així 

com  altres distàncies aprovades pel   reglament de l’especialitat, desenvolupant-se en 

aquest cas sobre un circuit o en línia. 

 
 
 

11.1. L'objecte de la competició d'Eslàlom és realitzar un recorregut en aigües braves, 

franquejant un nombre determinat de portes en el menor temps possible. 

11.2. Els trajectes d'Eslàlom s'assenyalen sobre aigües braves, això és, les de dificultat de 

navegació Nivell III, IV i V, i als obstacles fluvials s'afigen altres artificials, 

independentment de les portes, que no són obstacles. 

11.3. El recorregut ha de tindre una longitud mínima de 250m., mesurats des de la línia 

d'eixida fins a la línia d'arribada (seguint des de la línia central), i es recomana que la 

longitud màxima no siga superior a 400m. També ha d'haver-hi una àrea de calfament 

per als   competidors d'almenys   100m., així com  una àrea de relaxació  passada la línia 

d'arribada. El recorregut tindrà el nombre de portes que determine el reglament de la 

FIC. La distància entre l'última porta i la línia d'arribada no ha de ser inferior a 15m ni 

superior a 25m..  

11.4. El recorregut ha de ser  totalment navegable i oferir les mateixes  condicions per a palistes  

destres i esquerrans en C-1. 

11.5. L'Eslàlom està reconegut com a olímpic.  
 

11.6. És obligatori l'ús  d’armilla salvavides i casc. 

10. AIGÜES TRANQUIL·LES - SPRINT 
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13. MARATÓ 

14. DESCENS EN AIGÜES BRAVES 

 

 

12.1. Les competicions de rius són aquelles que se celebren a favor o en contra del corrent. 

Es realitza en una o diverses etapes, sense més obstacles ni dificultats que les naturals 

existents (nivell I i II), amb presa de temps.  

12.2. Les travessies, són competicions que se celebren en mar, llacs, embassaments, etc. Es 

realitzen en una o diverses etapes, sense més obstacles ni dificultats que les naturals 

existents (nivells I), i amb presa de temps..  

12.3. És obligatori l'ús  d’armilla  salvavides quan les circumstàncies així ho recomanen. 
 
 

 

13.1. En les regates de Marató  el competidor haurà de cobrir  en el menor temps possible 

un  determinat recorregut de llarga  distància, en aigües no subjectes a prescripcions  

estàndard. 

13.2. Haurà d'afrontar  les mateixes  tal com  les troba i estar preparat, en cas necessari, a 

transportar  la seua embarcació a través d'un obstacle, o entre dos cursos d'aigua. 

13.3. Durant el recorregut el competidor haurà de realitzar  un número de portejos  

prèviament establit i degudament senyalitzats, on es pot avituallar a l'esportista..  

13.4. El recorregut del porteig tindrà un mínim de 100  metres i un màxim de 300  metres. 
 

13.5. És obligatori l'ús  d’armilla  salvavides quan les circumstàncies així ho recomanen. 
 
 

 

14.1. El Descens en aigües braves és una competició que té per objectiu  que un competidor 

en una embarcació sobre aigües braves de dificultat  de navegació  Nivell III, IV i V, 

descendisca per un  recorregut establit en el menor temps possible. 

14.2. És obligatori l'ús d’armilla salvavides i casc. 
 
 
 
 
 
 
 

12. RIUS I TRAVESSIES 
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15. CAIAC POLO 

16. RAFTING 

17. CAIAC DE MAR 

18. KAYAKSURF 

19. ESTIL LLIURE 

 

15.1. El Caiac Polo consisteix en un joc de pilota  competitiu entre dos equips, compostos de 

cinc jugadors cadascun. Els participants, proveïts d'un caiac i d'una pala, intenten 

marcar gols en la porteria del contrari. 

15.2. Són obligatoris el casc i l’armilla salvavides reglamentaris, així com el protector facial. 

 
 
 

16.1. Es desenvolupa sobre escenaris d'aigües braves, superant els obstacles del recorregut 

en una bassa pneumàtica, sent el seu element propulsor la pala simple. Es desenvolupa  

sobre aigües de nivell III, IV i V. 

16.2. Són obligatoris el casc i l’armilla salvavides reglamentaris. 
 
 

 

17.1. És una especialitat del piragüisme la competició del qual es realitza  en mar, estuaris, 

ries, etcètera; utilitzant embarcacions específiques. 

17.2. És obligatori l’armilla salvavides reglamentària. 
 
 

 

18.1. Evolucions del piragüista aprofitant la força de les ones, tractant de mantindre's el 

major temps possible impulsat per aquestes, i valent-se de la   pala com a únic  mitjà          de 

propulsió. 

18.2. És obligatori l'ús d’armilla salvavides. 
 
 

19.1. L'objecte de la competició d'Estil Lliure és fer el màxim de maniobres, per a sumar el 

màxim possible de punts, durant un temps determinat, en una ona o rotllo d'un llit 

d'aigües braves. 

19.2. Són obligatoris el casc i l’armilla reglamentaris. 
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20. VAIXELL DRAC 

21. PARACANOA 

22. PIRAGÜISME RECREATIU 

23. CLASSIFICACIÓ DELS   PALISTES 

 
 

 

20.1. Especialitat en la qual es disputen carreres amb una canoa oberta propulsada entre 10 i 

20 palistes, amb una pala de fulla simple. La tripulació la completa un timoner i un 

marcador de ritme. 

 
 
 

21.1. Està indicat per a tota  persona amb discapacitat que tinga l'habilitat  de participar  en 

proves de piragüisme, utilitzant embarcacions reglamentàries o especialment adaptades. 

21.2 Per a accedir  a aquesta  categoria serà necessari haver presentat en la RFEP el certificat 

de discapacitat de la Seguretat Social i haver determinat la categoria específica a través  

de la taula de classificació provisional, taula de classificació presencial nacional o 

internacional. El caràcter de classificació  provisional serà temporal, exclusivament per a 

la  temporada en què es curse.  

 
 
 

22.1. Són activitats realitzades sobre una piragua en qualsevol escenari navegable dutes a 

terme   sense ànim de competir, que es realitzen en una o diverses etapes i sense 

preses de temps.  

22.2. És obligatori l'ús  d’armilla  salvavides. 
 
 

 

 
 

23.1. Piragüista és el tripulant d'una  piragua, siga com fóra el tipus d'embarcació  que utilitze. El 

piragüista navega en direcció a la marxa i impulsa la piragua per mitjà d’una pala senzilla 

(canoa o vaixell drac) o doble (caiac). Les pales no podran en cap cas estar      fixades sobre 

l'embarcació. 
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23.2. Kayakista: és el tripulant d'un caiac. 
 

23.3. Canoista: és el tripulant d'una canoa o vaixell drac. 
 

23.4. Rafter: és el tripulant d'una  bassa. 
 

23.5. Els piragüistes es classifiquen,  d'acord amb el sexe, en: 
 

24.5.1. Homes 
 

24.5.2. Dones 
 

23.6. En funció de la seua habilitat un piragüista serà situat en una de les categories 

corresponents a les estipulades per la ICF i a la categoria Caiac Special per a poder 

participar en proves paracanoa de la RFEP. 

23.7. En funció de l'edat  s'estableixen  les següents categories: 
 

- Prebenjamí. 
 

- Benjamí. 
 

- Aleví. 
 

- Infantil. 
 

- Cadet. 
 

- Juvenil/Júnior. 
 

- Sub-23. 
 

- Sènior. 
 

- Veterà/Màster. 
 

I les establides en el Reglament específic de la   especialitat de Caiac  Polo segons les seues necessitats 

de competició  d'acord amb el   reglament de la Federació Internacional de Canoa:.  

- Sub 16. Són palistes menors de 16  anys o que compleixen 16 anys l'any natural en curs. 

- Sub 21. Són palistes que compleixen des de 19 fins a 21 anys l'any natural en curs. 

 

 
 

24.1. Són palistes menors de 8 anys o que compleixen 8 anys l'any natural en curs. 
 
 
 
 

24. PREBENJAMÍ 
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25. BENJAMÍ 

26. ALEVÍ 

27. INFANTIL 

28. CADET 

29. JÚNIOR/JUVENIL 

30. SUB-23 

31. SÈNIOR 

32. VETERÀ/MÀSTER 

 

25.1. Són palistes que compleixen 9 o 10 anys l'any natural en curs. 
 

 

26.1. Són palistes que compleixen 11 o 12 anys l'any natural en curs. 
 

 

27.1. Són palistes que compleixen 13 o 14 anys l'any   natural en curs. 
 

 

28.1. Són palistes que compleixen 15 o 16 anys l'any   natural en curs. 
 

 

29.1. Són palistes que compleixen 17 o 18 anys l'any  natural en curs. 
 

 

30.1. Són palistes que compleixen des de 19 fins a 23 anys l'any  natural en curs. 
 

 

31.1. Són palistes que compleixen 24 anys o més durant l'any  natural en curs i que no es 

troben  compresos en els articles anteriors. 

 

32.1. La categoria de Veterà/Màster s'adquireix des de l'any en què un esportista complisca 

els 35 anys d'edat.  Hi haurà diferents grups a partir d’aquesta edat, comprenent cada 

grup cinc anys. Exemple: de 35 a 39 anys, de 40 a 44  anys, de 45 a 49  anys, etc. 

32.2. L'últim any en què pot competir en un grup en particular, és aquell en el qual l'esportista  

compleix els anys. 
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33. PARTICIPACIÓ 

34. ESPORTISTES 

35. ESPORTISTES ESPANYOLS 

 
 
 

Tots els palistes podran participar en la seua categoria i en la immediata superiora, excepte: 
 

33.1. Els prebenjamins, benjamins, alevins i infantils que només podran fer-ho en la seua 

categoria, excepte en les competicions de Caiac-Polo, en la qual els infantils podran 

inscriure's en la categoria de cadets..  

33.2. Els cadets que només podran fer-ho en la seua categoria en les competicions de Marató 

i en aquelles altres que determine el Reglament de la seua especialitat. 

33.3. Els juvenils/júnior, que podran participar en la categoria sènior en competicions en les 

quals  no es convoque  de manera  expressa la categoria Sub-23. 

33.4. Els sèniors -que no podran fer-ho en categoria d'edat superior. 
 

33.5. Els veterans/màster sempre tenen el dret a participar en la categoria sènior. 
 

33.6. La participació en embarcació mixta, estarà regulada en la norma reglamentària 

corresponent de la RFEP. 

33.7. No existeix la categoria absoluta. 
 

 

34.1. Un palista tindrà una llicència federativa, conforme l'art.  93 de l'Estatut  Orgànic. 
 

 

35.1. Per a la   participació en qualsevol competició esportiva oficial, a més del   compliment 

dels   requisits específics que s'exigisquen  en cada cas, d'acord  amb el marc 

competencial vigent, caldrà estar en possessió d'una llicència esportiva, que serà 

expedida per les federacions esportives d'àmbit autonòmic que estiguen integrades en     la 

RFEP. La llicència produirà efectes en els àmbits estatal i autonòmic, des del moment 

en què s'inscriga en el registre de la   federació esportiva autonòmica. 

35.2. Tot palista que no reunisca els requisits exigits en l'apartat  anterior serà exclòs en l'acte  

de la inscripció. 

35.3. Només els clubs afiliats a la   R.F.E.P. poden participar en competicions internacionals 

oficials, però deuen, en qualsevol cas, ser autoritzats per la R.F.E.P. 
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36. ESPORTISTES ESTRANGERS: COMUNITARIS I NO COMUNITARIS 

 

35.4. Un competidor podrà prendre part individualment en una competició internacional oficial, 

devent, en qualsevol cas, ser autoritzat per la RFEP. 

 
 
 

36.1. Tot palista estranger comunitari, pertanyent a un estat membre de la Unió Europea  o de 

l'Espai Econòmic Europeu, podrà participar en les competicions del Calendari Oficial de 

la RFEP com a membre d'un club espanyol, si té llicència de competició  expedida per la   

federació autonòmica corresponent, havent de presentar  per a la seua expedició 

certificat de la Federació d'origen  de no  tindre llicència en vigor. 

36.2. Tot palista estranger no comunitari podrà prendre part en competicions del Calendari 

Oficial de la RFEP com a membre d'un club espanyol, si té llicència de competició 

expedida per la federació autonòmica corresponent, havent de presentar per a la seua 

expedició certificat de la Federació d'origen de no tindre llicència en vigor i tinga o haja 

sol·licitat residència legal a Espanya. 

36.3. En cas que un palista comunitari mai haguera tingut llicència en cap federació de 

piragüisme d'un altre país, haurà de presentar una declaració responsable en la qual així 

ho faça constar, abans d'obtindre llicència per a competir com a membre d'un club 

espanyol en les competicions del Calendari Oficial de la RFEP. 

36.4. Estaran exempts de presentar el certificat de baixa de la seua Federació d'origen, els 

esportistes estrangers (comunitaris i no comunitaris) que es troben jugant en les Lligues 

Nacionals de Caiac Polo del seu País d'origen i presenten autorització de la seua 

Federació nacional per a participar en les Lligues Nacionals de Caiac Polo a Espanya..  
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38. MESURES DE SEGURETAT.  

 

 

37.1. Podran participar els estrangers quan la competició figure en el Calendari Oficial de la   

RFEP com a Internacional  a Espanya,  presentant, en realitzar  la inscripció, 

autorització per escrit de la Federació del seu país d'origen, així com document 

acreditatiu de la seua personalitat, llevat que existisquen convenis establits amb altres 

Federacions nacionals. De l'incompliment d'aquesta obligació serà responsable el 

Comité de Competició..  

37.2. Solament els esportistes dels clubs que estiguen afiliats a la Federació nacional 

corresponent i que al seu torn ha d'estar afiliada a la FIC i a l'ECA, tenen dret a participar 

en una competició internacional. Tots els competidors han de ser amateurs i complir les 

normes del Reglament de la FIC i de l'ECA. 

37.3. Un esportista té dret a participar en una competició internacional en nom de la seua 

Federació nacional, sempre que no es contradiguen els paràgrafs anteriors. 

 
 
 

38.1. L'embarcació ha de portar elements de flotació suficients per a mantindre-la en la 

superfície encara que  estiga plena d'aigua, sent responsable l'usuari d'aquesta  . 

38.2. És obligatori que tot competidor que veja a un altre en una situació de perill li preste tota 

l'ajuda possible. En cas contrari podrà ser desqualificat. 

38.3. Queda terminantment prohibida la pràctica del piragüisme a palistes  que no dominen la 

natació, sent responsable de l'incompliment  d'aquesta  disposició i de les seues 

conseqüències el club en el qual estiga inscrit el palista. 

38.4. Tot piragüista està obligat a acreditar,  mitjançant declaració responsable, que domina el 

mitjà aquàtic en el moment d'expedir la llicència federativa per primera vegada i adoptar 

les mesures de seguretat en prevenció d'accidents, així com a utilitzar les embarcacions 

per a les   finalitats al fet que estan designades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

37. PARTICIPACIÓ D'ESTRANGERS  EN COMPETICIONS INTERNACIONALS 
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39. CLUBS 

40. OBLIGACIONS DELS   CLUBS 

 
 

 

39.1 Per Club s'entén tota entitat esportiva, constituïda conformement a les disposicions 

legals esportives vigents i que tinga per objecte promoure, practicar i fomentar el 

piragüisme i les seues especialitats esportives. 

39.2 Per a participar  en les competicions oficials de la   RFEP serà necessari estar en 

possessió de la corresponent llicència que deurà obligatòriament estar signada pel 

President del Club, o el seu representant legal, fixant-se per a la renovació de la llicència 

dels clubs el període comprés entre l'1 de novembre i el 31 de desembre, i l'1  de 

maig i fins al   30 de juny  de la temporada en vigor. 

39.3 Una vegada passats aquests períodes, tot club que, havent tingut llicència la temporada 

anterior i desitge seguir inscrit en la RFEP, mitjançant la corresponent llicència haurà 

d'abonar  un recàrrec de 100€  i la quota anual aprovada reglamentàriament. 

39.4 Els Clubs de nova inscripció en la R.F.E.P. podran sol·licitar la seua llicència en 

qualsevol moment de la   temporada. 

 
 

En atenció a l'Estatut  orgànic tenen fonamentalment les següents obligacions: 
 

40.1. Complir amb la més estricta bona fe aquest Reglament i els reglaments de la Real 

Federació Espanyola de Piragüisme,  els seus propis i els de les    respectives 

federacions autonòmiques. 

40.2. Sotmetre's a la   autoritat dels   organismes federatius de què  depenguen. 
 

40.3. Posar a la disposició de la Real Federació Espanyola de Piragüisme les seues 

instal·lacions quan siguen necessàries per a les competicions d'aquella. 

40.4. Pagar les seues quotes, exaccions i multes federatives. 
 

40.5. No infringir la disciplina, ni crear directa o indirectament situacions que puguen derivar 

en greuge o molèstia, personal, col·lectiva o local, o de violència o animositat, entre els 

uns i els altres i neutralitzar pels mitjans més adequats i eficaços els que eventualment 

sorgisquen, contrarestant-los amb actes de vertadera  esportivitat. 
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41. ESPORTISTES 

42. LLICÈNCIES 

 

40.6. Contestar puntualment les comunicacions que reben d'instància superior, i auxiliar a 

aquesta  facilitant-li quantes dades sol·licite i ordenen els reglaments. 

 

40.7. Tots els clubs, qualsevol que siga la seua finalitat i la forma jurídica que adopten, hauran 

d'inscriure's  en el corresponent Registre d'Associacions  Esportives. 

40.8. El reconeixement a efectes esportiu d'un club s'acreditarà mitjançant la certificació 

d'inscripció a què  es refereix l'apartat anterior. 

40.9. Per a participar en competicions estatals de caràcter oficial els clubs hauran d'inscriure's 

prèviament en la RFEP. Aquesta inscripció haurà de fer-se a través de les federacions 

autonòmiques, quan aquestes estiguen integrades en la Real Federació Espanyola de 

Piragüisme. 

40.10. Per a participar en competicions oficials d'àmbit estatal o de caràcter internacional, els 

clubs esportius hauran d'adaptar els seus estatuts o regles de funcionament a les 

condicions establides en els articles 17 i 18 de la   Llei 10/1990, de 15  d'octubre,  de 

l'Esport.  La seua inscripció s'efectuarà,  a més, amb l'autorització  prèvia de la   RFEP. 

40.11. Els clubs esportius inscrits en la RFEP hauran de remetre a aquesta, a l'inici de cada 

temporada, la composició de la seua Junta Directiva, no podent formar part cap dels 

seus membres de la Junta Directiva d'un altre club. 

 
 

41.1. Té la consideració d'esportista tota persona natural que haja subscrit a través de la seua 

Federació autonòmica la reglamentària llicència per a la pràctica activa del piragüisme 

quedant sota la disciplina i protecció de la RFEP. 

41.2. Per a participar en activitats o competicions esportives d'àmbit estatal serà preceptiu  

estar en possessió de la  llicència expedida per la  federació autonòmica corresponent. 

 
 

42.1. Existeix un sol tipus de llicència: 
 

- Llicències expedides per les Federacions Autonòmiques. 
 

- Les llicències corresponents a entrenadors, àrbitres i directius seran tramitades i 

expedides per la seua corresponent Federació Autonòmica. 
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43. TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES.  

 

 

42.2 Per a la participació en qualsevol competició esportiva oficial, a més del compliment dels 

requisits específics que s'exigisquen en cada cas, d'acord amb el marc competencial 

vigent, caldrà  estar en possessió d'una  llicència esportiva autonòmica, que serà 

expedida per les federacions esportives d'àmbit autonòmic integrades en la RFEP, 

segons les condicions i requisits que s'establiran  reglamentàriament. La llicència 

produirà efectes en els àmbits estatal i autonòmic des del   moment en què s'inscriga  en 

el registre de la   federació esportiva autonòmica. 

42.3. Les llicències expedides per les   federacions autonòmiques per a la   participació en 

activitats o competicions esportives oficials d'àmbit estatal consignaran les dades 

corresponents, almenys, en castellà, com a llengua espanyola oficial de l'Estat, 

enunciats en el primer paràgraf del punt 1 de l'article 93 de l'Estatut Orgànic, reflectint-se 

a més els següents tres conceptes econòmics: 

- Assegurança obligatòria a què  es refereix  l'article  59.2 de la   Llei de l'Esport..  

- Quota corresponent a la RFEP. 

- Quota per a la   Federació Autonòmica corresponent. 
 

42.4. Les quotes per a la RFEP seran d'igual muntant econòmic per a cada especialitat 

esportiva, estament i categoria, i seran fixades anualment per la   Assemblea General de 

la   RFEP. 

42.5. Les categories de prebenjamí,  benjamí i aleví podran tindre una quota diferent. 
 

42.6. Tots els palistes que sol·liciten una llicència hauran de saber  nadar 
 

42.7 És obligatori que els esportistes, tècnics i àrbitres signen anualment la seua renovació o 

nova llicència federativa. 

 
 
 

43.1.- Llicències noves 
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44. OBLIGACIONS EN LA TRAMITACIÓ 

 
 

43.1.1. La tramitació de les   llicències s'efectuarà  en sistema informàtic per part  de les   

federacions autonòmiques. A tal  fi la RFEP facilitarà el suport informàtic en la qual 

s'hauran d'introduir  les dades corresponents a esportistes,  clubs, àrbitres i 

entrenadors. 

43.1.2. Els clubs, esportistes, tècnics i àrbitres, hauran de notificar, per escrit, a la RFEP 

qualsevol variació en les dades ressenyades originalment en la llicència, havent 

d'emplenar, obligatòriament, una nova llicència, mantenint el mateix número i antiguitat 

que l'anterior,  en la temporada següent. 

43.2. Llicències renovades 
 

43.2.1. La tramitació de les llicències renovades seguirà el mateix sistema que la tramitació de 

les llicències noves, ja indicat en l'article anterior, complint els terminis corresponents. 

43.2.2. El cobrament de les   quotes de les   llicències hauran d'efectuar-lo, excepte instruccions 

en contra, les federacions autonòmiques dins del mes d'expedició. L'abonament  

d'aquestes  llicències a la RFEP s'efectuarà  mitjançant transferència, taló o domiciliació 

bancària. 

a) En el cas de produir-se l'abonament per transferència o taló bancari, el justificant 

del pagament, i/o taló, haurà de ser enviat conjuntament amb la còpia de la factura 

generada en el suport informàtic de la   RFEP i la corresponent documentació, 

inclosa la llicència si procedira. 

b) En el cas que  el pagament de la llicència siga per domiciliació bancària, la federació 

autonòmica corresponent enviarà el càrrec mitjançant rebut al compte bancari 

indicat pel club, en data indicada en la factura. L'usuari haurà d'assegurar-se de 

tindre saldo suficient per a afrontar el pagament del mateix corrent amb les 

despeses bancàries que pogueren derivar-se en cas de devolució del rebut. 

 
 
 

44.1. Les dades personals que figuren en les llicències, inclosa la foto, estaran protegits i 

seran tractats per la RFEP conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades  de caràcter  personal. 
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45. VALIDESA 

46. ÀRBITRES 

47. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIES.  

 

44.2. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter  Personal 

l'interessat haurà de signar obligatòriament la llicència i la conformitat del  tractament 

de les seues dades personals per part  de la   RFEP, sense aquest requisit la llicència 

no podrà ser tramitada. 

44.3. Per a sol·licitar o renovar llicència de Tècnic de menors d'edat, haurà d'aportar-se  

certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 
 
 

45.1. La llicència federativa permet participar en les competicions celebrades entre l'1 de 

novembre i el 31 d'octubre de l'any següent. Pot ser sol·licitada en qualsevol moment de 

la   temporada. La seua validesa expira el 31 d'octubre,  data en què es consideraran  

caducades totes les existents. 

 
 
 

46.1. Les competicions han de celebrar-se sota supervisió dels àrbitres necessaris per al 

correcte desenvolupament d'aquestes, i com a mínim amb dos oficials, un dels quals 

actuarà com a Jutge Àrbitre. 

46.2. El Jutge Àrbitre ha d'assegurar que la competició es desenvolupa correctament i d'acord  

amb els reglaments de la   RFEP i el reglament de la   pròpia competició. 

46.3. Serà el responsable de l'elaboració i enviament a la RFEP de l'Acta de la competició, 

que contindrà totes les dades corresponents a aquesta, així com l'informe preceptiu i dels   

resultats haguts al final de   la competició. 

 
 
 

47.1. En cas que  la Federació Autonòmica denegara la concessió d'una llicència esportiva de 

forma justificada, ho posarà en coneixement de la RFEP, a l'efecte del que es disposa  

en l'article  93.1 de l'Estatut  Orgànic, havent-lo de comunicar  així mateix  i en aqueix 

moment al Club a través  del qual  el piragüista ha fet la seua sol·licitud. 
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48. COMPROVACIÓ 

49. IDENTIFICACIÓ DELS   PALISTES 

50. CANVI DE CLUB  I DRETS DE FORMACIÓ.  

 

47.2. Aquesta denegació es fonamentarà en l'incompliment dels requisits establits per a la 

seua concessió, conforme disposa l'article 43 i següents d'aquest  Reglament, 

seguint-se els tràmits procedimentals oportuns, perquè l'esportista en qüestió no puga 

participar en les competicions que, en cas contrari, tinguera dret. Si malgrat   això 

prenguera part en alguna competició, el seu resultat seria anul·lat, podent ser aplicades 

les sancions oportunes, tant contra l'interessat  com contra els responsables, d'acord 

amb el Règim Disciplinari de la RFEP. 

47.3. Estaran, així mateix, inhabilitats per a obtindre una llicència esportiva que faculte per a 

participar en les competicions de piragüisme els esportistes i altres persones d'altres 

estaments que hagen sigut sancionats per dopatge,  tant en l'àmbit  autonòmic com en 

l'estatal  i l'internacional, mentre es troben  complint la sanció respectiva. 

 
 
 

48.1. Els àrbitres i delegats de la RFEP podran exigir als participants la presentació de la 

llicència esportiva, abans de qualsevol prova, podent exigir-la també, en qualsevol altre  

moment del desenvolupament d'aquesta. 

48.2. La seua missió és respectar tant l'Estatut Orgànic com el present Reglament i altres 

normes federatives. La presentació de la llicència esportiva també podrà ser exigida per 

l'organització de la competició en l'acte  de la inscripció. 

 
 
 

49.1. A l'efecte d'identificació, el Jutge Àrbitre podrà sol·licitar en qualsevol moment, al costat 

de la llicència de competició, el D.N.I. o un altre document acreditatiu de la personalitat 

de l'esportista..  

 

 

50.1 En finalitzar  el període de vigència  de la   llicència esportiva, tot palista quedarà en 

llibertat per a subscriure aquesta llicència per qualsevol altre club, llevat que fóra major 

d'edat i existira contracte laboral. 
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50.2 El palista menor d'edat que haja de canviar de residència a una altra localitat per motius 

familiars o de treball dels seus pares o tutors, o acadèmics, o laborals propis 

degudament acreditats davant la RFEP, tindrà dret a subscriure llicència per un Club de 

la nova residència familiar. 

50.3 Si en la temporada següent a la qual finalitzara la llicència de l'esportista, aquest 

subscriu una altra amb diferent Club, el d'origen tindrà dret a una compensació 

econòmica pel seu treball de formació, llevat que l'esportista sol haja participat en 

competicions d'àmbit  autonòmic, sempre que  es reunisquen els següents requisits: 

50.3.1 Que el palista no haja complit els vint-i-tres (23) anys d'edat i siga major de dèsset (17) 

anys d'edat. En el cas de complir-se dins de la temporada oficial esportiva l'edat 

indicada, el Club d'origen mantindrà aquest dret fins a la   conclusió d'aquesta . 

50.3.2 Que el palista haja estat un mínim de dos (2) temporades consecutives, militant en el 

Club amb dret a compensació, començant a comptar a partir de    la primera temporada 

de Júnior. 

50.3.3 Que el palista haja participat en competicions del calendari oficial de la R.F.E.P. 

50.4 Si un palista està un any sense llicència esportiva, el Club perdrà els drets de formació,  

independentment que   dit/aquesta esportista haja complit els vint-i-tres (23) anys. 

50.5 L'import  de la   compensació i els seus barems es determinarà  anualment per la   

Assemblea General de la R.F.E.P., a proposta de la Comissió Delegada de l’ Assemblea, 

o de la Junta Directiva de la R.F.E.P. 

50.6 El Club d'origen tindrà dret a percebre la compensació econòmica que li puga 

correspondre per la present normativa, tantes vegades com el palista canvie de Club 

durant la temporada següent a la qual va finalitzar la seua llicència, transcorreguda la 

qual s'extingirà aquest dret. El Club receptor tindrà drets de formació sobre aquest 

palista després de dues  temporades complint les normes anteriors. 

50.7 El pagament d'aquest dret de formació és d'obligat compliment per a tots els Clubs, 

adquirint aquest la mateixa consideració que si d'una quota o una altra obligació 

federativa es tractara,  amb les sancions i previsions disciplinàries que es marquen  en el 

Reglament de Règim  Disciplinari per a casos  d'incompliment.  Els palistes afectats no 

quedaran vinculats per cap prohibició per a subscriure la seua llicència d'esportista pel 

Club que desitgen, malgrat l'obligació econòmica d'aquesta per a l'abonament  del dret 

de formació.  
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51. COMITÉ DE COMPETICIÓ.  

 

50.8 El nou club de l'esportista, en diligenciar la llicència del mateix en la federació 

autonòmica corresponent haurà de depositar un taló a nom del club d'origen del 

piragüista. 

50.9 Es reconeix expressament que el Club d'origen beneficiari del dret de formació, puga 

renunciar al mateix o acordar amb el Club de destinació la seua substitució per 

qualsevol altra  classe de compensació.  

 
 
 

51.1. La màxima autoritat en una competició correspon al Comité de Competició  que haurà 

d'estar  format per tres Oficials: 

- El Jutge Àrbitre. 
 

- El Director de Competició  designat per la R.F.E.P. o per delegació  de la   

Federació Autonòmica on es desenvolupe la competició. 

- Un oficial nomenat pel   organitzador local. 
 

51.2. Almenys  dos membres del Comité de Competició  hauran de ser  àrbitres, amb 

llicència esportiva en vigor. 

51.3. El Comité de Competició  es constitueix  en la reunió tècnica, abans de l'inici  de la   

competició, i es dissol en finalitzar  l'acte  del lliurament de trofeus.  

51.4. El Comité de Competició  deu: 
 

a) Supervisar l'organització  de la   competició i el seu desenvolupament. 

 

b) En cas de mal temps o altres circumstàncies imprevistes que facen impossible el 

desenvolupament de la competició, ajornar-la o suspendre-la. 

c) Atendre les reclamacions que es presenten i solucionar els conflictes que puguen sorgir. 

d) Decidir sobre els assumptes concernents a una desqualificació en el cas en el qual el 

Reglament haja sigut incomplit durant la competició. 51.5. El Comité de Competició pot 

cridar l'atenció a qualsevol competidor, tècnic, cap d'equip, directiu o àrbitre, el 

comportament del qual siga perjudicial per al   bon desenvolupament i direcció de la   

competició. El Comité de Competició  podrà desqualificar-los en el cas que  s'haja  repetit 

aquesta mala conducta. 
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52. RECLAMACIONS 

53. APEL·LACIONS 

 

51.6. La decisió del Comité estarà basada en els Reglaments de la RFEP. 
 

51.7. Abans que   es prenga una decisió sobre qualsevol infracció del Reglament, s'escoltarà 

l'opinió del jutge que l'haja denunciada. Igualment se sentiran les opinions d'altres jutges 

de la prova, si es considera necessari i permet la clarificació dels fets. 

51.8 Si un membre del Comité de Competició pertany a un club que estiga involucrat amb una 

decisió de desqualificació, la seua funció serà suspesa durant l'aplicació del Reglament 

en aquest assumpte. El vot del Jutge Àrbitre és diriment en cas d'empat..  

51.9. Els membres del Comité de Competició  han d'estar  en tot moment disponibles per a 

poder  actuar amb promptitud en qualsevol problema de la   competició que puga 

presentar-se. 

 
 
 

52.1. Tota reclamació feta en la competició haurà de dirigir-se, per escrit, al Comité de 

Competició i entregada en pròpia mà al Jutge Àrbitre, en un temps màxim de 20 minutos  

després de donar-se a conéixer les classificacions o que el Cap d'Equip haja sigut 

notificat de la   decisió presa en contra del seu competidor o equip i haja signat el 

justificant de recepció. La incompareixença o negativa a la notificació no eximeix del seu 

compliment. 

52.2. Totes les reclamacions hauran de ser presentades per escrit i acompanyades d'una taxa 

de 20 euros. Les taxes seran retornades si s'estima la reclamació. 

 

 

53.1. Els participants i altres interessats tenen dret a reclamar  contra els acords del Comité de 

Competició, bé davant el Jutge Únic, en el termini de les 48 hores següents a la 

celebració de la prova, si es tracta d'assumptes disciplinaris de la competència d'aquest  

Jutge Únic, bé davant el Comité Nacional de Competició  i de Règim  Disciplinari, en el 

termini de 10  dies, per aquelles  qüestions de la   competència del Comité de Competició,  

establides en l'article  52 del present Reglament. 

 

53.2. L'apel·lació  es farà  acompanyada de 60  euros. La quantitat serà retornada si s'estima  

l'apel·lació..  
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54. DESQUALIFICACIONS 

55. ORGANITZACIÓ 

 
 
 

54.1. Tot competidor que tracte de guanyar una prova per un altre procediment diferent als 

mitjans lícits, que no respecte els Reglaments federatius, o amb la seua conducta 

manifeste menyspreu a aquests, serà desqualificat durant tota la competició. 

54.2. Serà desqualificat tot esportista que, en ser examinada la seua embarcació, al final 

d'una prova, es detecten irregularitats a les limitacions reglamentades per la RFEP. 

Aquesta desqualificació només afecta a la prova en qüestió. 

54.3. Totes les desqualificacions hauran de ser  immediatament comunicades per escrit  amb 

els motius existents. El Cap d'Equip ha de justificar recepció d'una còpia amb l'hora  

exacta, que és el principi del temps de reclamació..  

54.4. Pot desqualificar-se a qualsevol competidor que es comporte indegudament, o a qui pel 

seu llenguatge o conducta mostre menyspreu o falta de respecte cap als oficials, altres 

competidors o espectadors. 

 
 
 

55.1. En les competicions oficials d'àmbit  estatal l'organització  haurà d'aportar  

obligatòriament, com a mínim , els següents mitjans: 

- Tindre subscrita una pòlissa de responsabilitat  civil i acreditar-ho davant la RFEP. 
 

- Megafonia que cobrisca les necessitats de la   competició. 
 

- Servei Mèdic i ambulància. 
 

- Oficina amb personal i mitjans suficients que garantisquen l'assistència  a la   

competició en totes les seues necessitats. 

- En les especialitats que ho precisen: dorsals, tauletes i/o adhesius. 
 

- Mitjans de salvament  que garantisquen la integritat física dels   participants. 
 

- Abalisament reglamentari de la zona de competició.  
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56. INSCRIPCIONS 

57. TROFEUS 

 

- Embarcacions i mitjans idonis i suficients perquè els jutges puguen realitzar  la 

seua comesa. 

- Programa de mà  elaborat i un pla de la zona de competició,  que estarà a la 

disposició dels clubs. 

- Els documents necessaris a cada moment   de la   competició, que s'entregaran  als 

àrbitres 

- Serveis, vestuaris i embarcador per als   participants. 
 

- Tauler d'anuncis per a exposar  els resultats i altres comunicacions oficials. 
 

- La instal·lació haurà de ser  accessible tant per als   esportistes com per al   públic. 
 

55.2. L'organització de qualsevol competició haurà d'enviar a la RFEP el reglament de la 

mateixa  quan sol·licite la seua inclusió en el calendari de caràcter oficial i àmbit estatal 

de la   RFEP. 

 
 
 

56.1. Les inscripcions es portaran a efecte mitjançant el sistema informàtic de la RFEP d'acord 

amb els terminis recollits en les Bases de Competició, excepte en aquelles proves o 

especialitats que no puguen dur-se a terme per aquest mitjà o quan el sistema informàtic 

no estiga operatiu, i en aquest cas, podran inscriure's per correu electrònic o fax. 

56.2. Una inscripció que arribe fóra de termini  no serà acceptada. 
 

57.1. L'Organització proveirà de trofeu als tres primers classificats en cada categoria i prova, i 

als equips que ocupen els tres primers llocs en la classificació general de la competició. 

Aquests trofeus seran prèviament exhibits, havent de portar imprés el nom de la 

competició i categoria i modalitat al fet que correspon. 

57.2. Els esportistes guardonats hauran de recollir el seu trofeu, inexcusablement, amb 

l'abillament  esportiu del Club o Federació que representen. 
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58. CONTROLS DE DOPATGE.  

 

57.3. En aquells casos en què, per causes justificades, els guanyadors no puguen recollir el 

trofeu, serà obligatori que el reculla el Cap d'Equip,  i en el cas que  tampoc fóra recollit 

per aquest  en l'acte  de lliurament  de trofeus,  ja no es faria  lliurament posteriorment 

d'aquest, i l'organització podria retirar-li part de la subvenció, quedant, a més, subjecte a 

les possibles responsabilitats de caràcter disciplinari en què poguera incórrer, tant el 

palista com el Cap d'Equip..  

 
 

58.1. Els esportistes amb llicència per a participar  en competicions oficials d'àmbit  estatal 

estan obligats a sotmetre's,  tant en competició com fora d'ella,  als   controls que 

determinen tant l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport del Consell 

Superior d'Esports..  

58.2 Tal obligació aconsegueix, així mateix, als   esportistes que, havent sigut suspesos de la 

seua llicència esportiva per haver  incorregut en una infracció de dopatge,  es troben  

complint la sanció; i, en tot cas, amb caràcter previ a la rehabilitació d'aquesta llicència. 

58.3 Per a la   realització i màxima eficàcia dels   controls de dopatge,  els piragüistes, 

entrenadors, directius i clubs, hauran de facilitar les dades que permeten la localització 

habitual dels esportistes, a fi que puguen dur-se a terme, materialment, aquests controls. 

58.4 Els esportistes, entrenadors, directius, clubs, metges i altre personal sanitari, hauran 

d'indicar,  en el moment en cas que es dugui a terme    els controls de dopatge,  els 

tractaments mèdics al fet que, en el seu cas, estiguen sotmesos els esportistes, els 

responsables de tals tractaments i l'abast d'aquests, llevat que l'esportista negara 

expressament l'autorització per a facilitar  aquesta informació. 

58.5 Els esportistes estan obligats a cuidar  de la   no ingestió ni recepció, per qualsevol  via, de 

substàncies prohibides i, per consegüent , són responsables, en qualsevol cas, quan es 

detecte en el seu organisme la presència d'aquelles. 

58.6 L'incompliment  de la   obligació que preveu l'apartat  anterior, donarà lloc a la   exigència 

de responsabilitats i a l'adopció  de les   mesures disciplinàries que corresponguen. 

58.7 Els esportistes, entrenadors, dirigents i clubs, són responsables de l'incompliment de les 

obligacions imposades en matèria de localització dels palistes 
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59. MATERIAL PUBLICITARI 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

58.8 Els esportistes, entrenadors, metges o personal sanitari, dirigents i clubs, són 

responsables de l'incompliment  de les   disposicions que regulen l'obligació  de facilitar 

als òrgans competents informació sobre eventuals malalties de l'esportista, tractaments 

mèdics al fet que  poguera estar sotmés i abast d'aquests,  quan haja sigut autoritzada la 

utilització de tals dades; i respondran així mateix de l'incompliment o infracció dels 

requisits establits per a l'obtenció de les autoritzacions d'ús terapèutic. 

58.9 Els clubs que participen en competicions de les quals estan dins de l'àmbit del present 

Reglament estan obligats a portar  un llibre-registre en el que  quede constància fefaent 

dels productes que s'han dispensat o receptat als esportistes, amb expressió del metge 

que haguera ordenat o autoritzat aquesta utilització, així com del període i forma de 

prescripció. 

58.10 L'obligació que estableix l'apartat precedent aconseguirà la R.F.E.P. quan els esportistes 

es troben  sota la seua responsabilitat en el marc de les   seleccions nacionals. 

 
 
 

59.1. Tot material publicitari ha de col·locar-se  de manera que no interferisca en la 

identificació de l'esportista  i que no afecte el desenvolupament de la competició. 

59.2. No s'acceptarà la publicitat de tabac  ni de begudes alcohòliques d'alta  graduació. 
 
 

 

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la notificació de la seua aprovació per la 

Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports..  

….////…. 


