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1 | INFORMACIÓ GENERAL 

Denominació: Campionat de Velocitat de la VII Lliga de l'Est de 

Piragüisme  d'Aigües  Tranquil·les 

Campionat de Catalunya de Velocitat.  

Data: Dissabte 12 de juny  de 2021.  

Lloc: Canal Olímpic de Catalunya  (Castelldefels) 

Distància: 200 m 

Organització: Federació Catalana de Piragüisme.  

Execució: FC Piragüisme i CP Castelldefels 

La Lliga de l'Est de Piragüisme està formada per les Federacions de Piragüisme 

d'Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana, però en tractar-se d'una prova OPEN, la 

participació en aquest Campionat està oberta a clubs  d'altres  autonomies i països. 

A causa de la pandèmia COVID-19 provocada pel Coronavirus SARS-CoV-2, la 

prova es desenvoluparà  seguint un estricte protocol se seguretat  i mesures 

d'higiene per a garantir la seguretat dels esportistes i previndre al màxim el risc 

de contagi. Tot el protocol, d'obligat compliment per part de participants, clubs, 

tècnics, àrbitres, voluntaris i públic pot consultar-se en l'Annex  I del present 

document. 

El Campionat de Catalunya de Velocitat es disputa dins del Campionat de Velocitat  

de la  Lliga de l'Est. L'Annex  II recull els articles que regulen el funcionament d'aquest 

campionat autonòmic. 

 

2 |  HORARIS 

9.00 h Inici  Confirmació d'Inscripcions.  

9.30 h Reunió  Tècnica per als  Caps d'Equip.  

11.00 h Inici  de les  Proves 

18.00 h Hora  aproximada de finalització  de la  competició 

Pel fet que les hores exactes de cada eixida dependran del número d'inscrits en cada 

categoria, els horaris definitius es publicaran una vegada finalitzat el període 

d'inscripcions.  

En l'Annex  III d'aquest  document s'inclou  la previsió de l'ordre  de proves,  sent aquest 

de caràcter  provisional i no vinculant. 

Els caps d'equip han d'acudir a la Torre de Control dins de la finestra horària establida 

(9.00 a 10.30) a confirmar les inscripcions i comunicar les baixes d'última hora. Només 

s'acceptaran  com a baixes justificades aquelles que adjunten el corresponent 

justificant mèdic. Si un club no acudeix dins de la finestra horària, es donaran  les 

seues inscripcions per bones  i no s'acceptaran baixes a posteriori . 
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3 |  COMITÉ DE COMPETICIÓ  I ÀRBITRES 

Els àrbitres responsables de la  execució de la  prova seran designats per la  Federació 

Catalana de Piragüisme,  corrent aquesta amb les despeses d'arbitratge.  

El Comité de Competició d'aquesta prova estarà format pel Jutge Àrbitre, el 

Director de Competició  (delegat del club organitzador) i un Àrbitre. Si és necessari, 

podrà secundar-se en les seues decisions amb un Comité Auxiliar integrat pel 

Delegat de la FCP, el Delegat de la FAP i el Delegat de la FPCV. 

 

4 |  INSCRIPCIONS 

Les inscripcions a aquesta  competició hauran de realitzar-se  exclusivament 

emplenant l'arxiu Excel creat expressament per a aquesta prova, publicat al costat 

d'aquestes bases. Aquest haurà de ser  enviat a la Federació Catalana de 

Piragüisme  i al Responsable Tècnic a través del correu electrònic abans de la 

data límit d'inscripcions. Passada aquesta data, no s'admetrà cap nova inscripció. 

No s'acceptaran  inscripcions en formats diferents a l'Excel  (.xslx) o en arxius 

diferents al comentat anteriorment. L'arxiu  haurà de ser  emplenat seguint les 

instruccions que aquest inclou i sempre utilitzant lletra MAJÚSCULA. 

En l'Annex  IV d'aquest  document s'inclouen  les instruccions per a completar  i enviar 

de manera  correcta l'arxiu d'inscripcions. 

Com a màxim 5 dies després del tancament d'inscripcions, es publicaran els Inscrits 

per Categories, l'Horari  de Proves  i les Llistes d'Eixida. També s'anunciaran  els 

possibles canvis o agrupacions de categories, que no podran ser motiu d'al·legació  ni 

ser comunicats com a errors.  Els clubs hauran de comprovar  que en ells no hi ha cap 

error imputable a la  organització. 

Els carrers i sèries s'assignaran per sorteig de manera aleatòria, prenent com a base 

l'arxiu Inscripcions per Categories. Aquesta assignació no podrà ser motiu d'al·legació.  

En cas de detectar-se errors o tindre alguna baixa que motive canvis en vaixells 

inscrits, els clubs tenen fins al Dimecres de la setmana de competició a les 20.00 

hores per a comunicar-lo. No s'acceptaran, en cap cas, altes de noves 

embarcacions. 

Passada aquesta data i fins al Divendres a les 14.00 només s'acceptaran baixes de 

vaixells inscrits sense possibilitat a canvi.  

A partir de   aqueix moment, les baixes es consideraran  d'última  hora i hauran de 

comunicar-se en el moment de confirmació d'inscripcions. Només seran baixes 

justificades (sense penalització en punts) aquelles que aporten el corresponent 

justificant mèdic. 
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A continuació , es resumeixen les dates límit per als  diferents tràmits: 
 

Tràmit Data Límit 

 

Enviament d'Inscripcions.  
Dijous 3 de juny de 2021 a 
les  14.00 hores 

 

Publicació d'Inscrits  per Categories.  
Abans del Dimarts 8 de 
juny de 2021.  

 

Publicació Horari de Proves.  
Abans del Dimarts 8 de 
juny de 2021 

 

Publicació d'Ordre  d'Eixida.  
Abans del Dimarts 8 de 
juny de 2021 

 

Comunicació d'Errors.  
Dimecres 9 de juny de 2021 a 
les 20.00 hores 

 

Comunicació de Baixes 
Divendres 11 de juny de 
2021 a les 14.00 hores 

 
Comunicació de Baixes  d'Última  Hora 

Dissabte 12 de juny de 2021 
a les 10.30 hores 
(Confirmació d'Inscripcions).  

 
Tots els tràmits hauran de fer-se  per correu  electrònic, enviant tots els missatges a les 

següents adreces de correu electrònic: 

Federació Catalana de Piragüisme  esportiva@fcpiraguisme.com 

Responsable Tècnic mserrak1@gmail.com 

Tots els arxius seran publicats en la pàgina web creada per al seguiment d'aquest 

campionat. En enllaç a aquesta web es publicarà en les pàgines web de les tres 

federacions organitzadores de la  prova (Federació Catalana de Piragüisme,  Federació 

de Piragüisme  de la  Comunitat Valenciana i Federació Aragonesa de Piragüisme)  tan 

prompte  com aquesta es trobe operativa. 

 

5 |  CATEGORIES I MODALITATS 

Les categories participants en la competició es detallen a continuació, en diferents 

grups segons el gènere i la modalitat. 

 

BENJAMINS I ALEVINS 

Per als  Benjamins i Alevins s'estableixen  les següents categories: 
 

Benjamí/Aleví K1 Benjamí/Aleví K2 Benjamí/Aleví K4 

 

Aquestes tres categories són Absolutes i Mixtes, per la qual cosa no es diferenciarà 

entre Benjamins i Alevins, ni entre Homes i Dones. 

http://www.fcpiraguisme.com/
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Home Infantil K1 Home Cadet K1 Home Juvenil K1 

Home Sènior K1 Home Veterà A K1 Home Veterà B K1 

Home Veterà C K1 Home Veterà D K1 
 

 

DONA K1 

Per a les Dones K1 s'estableixen les següents categories: 
 

Dona Infantil K1 Dona Cadet K1 Dona Juvenil K1 

Dona Sènior K1 Dona Veterana K1 
 

 
HOME K2 

Per als Homes K2 s'estableixen  les següents categories: 
 

Home Infantil K2 Home Cadet K2 Home Juvenil K2 

Home Sènior K2 Home Veterà A K2 Home Veterà B K2 

Home Veterà C K2 
 

 
DONA K2 

Per a les Dones K2 s'estableixen les següents categories: 
 

Dona Infantil K2 Dona Cadet K2 Dona Juvenil K2 

Dona Sènior K2 Dona Veterana K2 
 

 

MIXT K2 

Per a la  categoria Mixt K2 s'estableixen les següents categories: 
 

Mixt Infantil K2 Mixt Cadet K2 Mixt Juvenil K2 

Mixt Sènior K2 Mixt Veterà K2 
 

 

Només hi haurà categoria Mixt si hi ha inscrits, com a mínim, 3 vaixells de 2 clubs 

diferents. En cas contrari, els inscrits es passaran a la  categoria equivalent en Home K2. 

http://www.fcpiraguisme.com/
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Dona K4 

Mixt K4 

HOME K4 

Per als Homes K4 s'estableixen  les següents categories: 
 

Infantil K4 Home Cadet K4 Home Juvenil K4 

Home Sènior K4 Home Veterà K4 
 

 

La categoria Infantil K4 és Mixta, en ella poden participar vaixells formats només per 

homes,  només per dones o per homes  i dones. 

 

DONA K4 

Per a les Dones K4 s'estableix la següent categoria: 
 

 

Aquesta categoria és única i absoluta, participen vaixells formats per dones  de les  

categories compreses entre Cadet i Veterà. 

 

MIXT K4 

Per a la  categoria Mixt K4 s'estableix la següent categoria: 
 

 

Aquesta és única i absoluta, participen vaixells formats per homes i dones de les 

categories entre Cadet i Veterà. Només existirà si hi ha inscrits, com a mínim, 3 

vaixells de 2 clubs diferents; sinó passaran a la categoria masculina equivalent. 

 

L'únic  requisit per a la  participació en aquesta categoria és que en el vaixell hi haja 

entre una i tres dones. Formen part  de la mateixa  categoria totes les possibles 

combinacions que complisquen amb el requisit (un home i tres dones, dos homes i dues 

dones i tres homes i una dona). 

 

CANOES 

Per a les  canoes s'estableixen  les següents categories: 
 

Infantil C1 Home C1 Dona C1 

Home C2 Dona C2 Mixt C2 

 

La categoria Infantil C1 és mixta i única, no hi haurà distinció de sexe. Les categories 

Home C1 i Dona C1 són úniques i absolutes, per la qual cosa no hi haurà distinció de 

categories.  Existirà Mixt C2 si hi ha inscrits, mínim, 3 vaixells de 2 clubs diferents. 

 

Els participants en Infantil C1 poden participar en Home Absolut C2, Dona Absoluta C2 

o Mixt Absolut C2 segons corresponga. En aquest cas, caldrà inscriure a l'esportista en 

“Canoa Infantil” per a l'Infantil C1 i en “Home/Dona Canoa” per a poder  seleccionar-ho 

en el C2. 

http://www.fcpiraguisme.com/
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Paracanoe K1 

PARACANOE 

Per a la  categoria Paracanoe s'estableix  la següent categoria: 
 

 

Per a poder  participar en aquesta categoria caldrà  presentar el corresponent certificat 

de la Real Federació Espanyola de Piragüisme. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES CATEGORIES 

A continuació, es detallen  els anys de naixement  i l'edat  dels  participants de cada  

categoria: 
 

Categoria Any/s de Naixement.  Edat 

Benjamí 2011 – 2012 8 – 9 

Aleví 2009 – 2010 10 – 11 

Infantil 2007 – 2008 12 – 13 

Cadet 2005 – 2006 14 – 15 

Juvenil 2003 – 2004 16 – 17 

Sènior 1987 – 2002 18 – 34 

Veterà A 1977 – 1986 35 – 44 

Veterà B 1967 – 1976 45 – 54 

Veterà C 1957 – 1966 55 – 64 

Veterà D 1956 i anteriors 65 i majors 

 

CANVIS DE CATEGORIA.  

A continuació , es detallen  les restriccions de participació  en categories diferents a 

les que correspondrien segons l'any  de naixement: 

- Els palistes de les  categories Benjamí/Aleví sol podran participar en la 

seua categoria. 

- Els palistes Infantils només podran participar en la seua categoria excepte els 

canoistes (vegeu apartat “Canoes”). 

- Els palistes Cadets i Juvenils podran participar en la seua categoria o en una 

de superior fins a arribar, com a màxim , a Sènior..  

- Els palistes Sènior només podran participar en la seua categoria. 

- Els palistes Veterans A, B i C podran participar en el seu grup d'edat  o en un 

d'inferior (de menor edat) fins a arribar, com a màxim, a Sènior. No podran 

participar de manera  simultània en Sènior i Veterà (excepte existència de 

categoria  agrupada). 

- Els Veterans D només poden inscriure's en la seua categoria. Per 

motius  sanitaris, aquests sol podran participar en K1. 

http://www.fcpiraguisme.com/
mailto:esportiva@fcpiraguisme.com


VII Lliga de l'Est  de Piragüisme  d'Aigües  
Tranquil·les 

Campionat de Velocitat.  

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

8 

 

 

AGRUPACIÓ DE CATEGORIES.  

En el cas d'existir  categories no puntuables (vegeu articles “Puntuació” i 

“Desenvolupament de la Prova i Sistema de Progressió”) l'organització es reserva el 

dret d'agrupar categories per a crear noves categories puntuables, respectant sempre 

els criteris de l'apartat  anterior. 

 

CATEGORIES MIXTES 

La participació en una categoria Mixta impossibilita la participació en la categoria 

Home o Dona de la mateixa  modalitat. 

 

CONTINUÏTAT DE CATEGORIES 

Excepte l'existència  de categories  agrupades, haurà de respectar-se  sempre la 

continuïtat de categoria entre els vaixells individuals i d'equip. És a dir, un inscrit 

en una categoria amb vaixell individual, haurà de fer-ho en la mateixa en els possibles 

vaixells d'equip  (llevat que hi haja una única categoria absoluta agrupada). 

En el cas dels  grups d'edat  dels  Veterans, aquests podran participar en 

embarcacions d'equip  en el grup d'edat  en el qual  s'hagen  inscrit en embarcació 

individual i en qualsevol grup d'edat inferior, sense arribar a Sènior. Això no s'aplica als 

Veterans D, que només poden participar en K1. 

La taula següent resumeix les categories en què poden participar (marcades amb una 

“X”) en embarcacions d'equip  en funció de la  categoria en la qual  s'hagen  inscrit: 
 

 
Participació en Embarcacions d'Equip.  

Categoria Inscrita Veterà A Veterà B Veterà C Veterà D 

Veterà A X 
   

Veterà B X X 
  

Veterà C X X X 
 

Veterà D NO PARTICIPEN EN EMBARCACIONS D'EQUIP.  

 

MODALITATS I NOMBRE DE PROVES.  

Els esportistes podran participar en un màxim de tres (3) proves de triar entre una de 

modalitat  individual (K1 / C1), una de modalitat  doble (K2 / C2) i una de quàdruple  

(K4). Es podrà participar en modalitat de caiac i canoa simultàniament. 

Els horaris de competició no estaran optimitzats per a permetre la combinació 

d'embarcacions  i proves per a aquelles  persones que participen en les modalitats de 

caiac i canoa simultàniament. 

 

MÀXIM D'EMBARCACIONS  PER CLUB  I PROVA 

En les categories Cadet, Juvenil, Sènior i Veterà, els clubs només podran inscriure 

fins a un màxim de tres (3) embarcacions per prova. Aquesta restricció no s'aplica  

en Benjamins, Alevins i Infantils. 

http://www.fcpiraguisme.com/
mailto:esportiva@fcpiraguisme.com


VII Lliga de l'Est  de Piragüisme  d'Aigües  
Tranquil·les 

Campionat de Velocitat.  

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

9 

 

 

6 |  EMBARCACIONS COMBINADES 

Per motius  sanitaris i per a evitar  que es compartisca  material entre esportistes de 

clubs  diferents, no es permet  la participació d'embarcacions  d'equip  formades 

per palistes de clubs  diferents. 

 

7 |  DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA I SISTEMA DE 

PROGRESSIÓ.  

Les proves estan dissenyades per a comptar amb una fase eliminatòria i una fase final. 

La fase eliminatòria podrà prendre diferents formats en funció del número d'inscrits tal 

com  s'indica a continuació : 

 

CATEGORIES BENJAMÍ/ALEVÍ I INFANTIL 

Aquestes categories es disputaran amb Final Directa independentment del número 

d'inscrits. En cas que hi haja 10 inscrits s'habilitarà el carrer 0 i en cas d'haver-hi més 

de 10 inscrits, es realitzarà una Final amb diferents sèries en format contrarellotge, 

obtenint la classificació a partir de els temps. 

 

RESTA DE CATEGORIES: FINS A 10 INSCRITS 

Si el número d'inscrits en una categoria no és superior a 10, es disputarà amb Final 

Directa. En cas d'haver-hi 10 inscrits, s'habilitarà el carrer 0. Quan el número d'inscrits  

no arribe a 9,  l'organització  es reserva  el dret d'agrupar  diverses categories sense 

superar, en cap cas, els  9 inscrits en la nova categoria agrupada. 

 

RESTA DE CATEGORIES: ENTRE 11 I 18 INSCRITS 

Quan el número d'inscrits estiga entre 11 i 18, es disputaran 2 semifinals en les quals 

es classificaran per a la Final els 4 primers de cada sèrie més el 5é millor temps. 

El sorteig de carrers  i sèries en les semifinals serà aleatori. 

Els carrers per a la  final seran les següents en funció del resultat en semifinal: 
 

Resultat 
Semifinal 

Carrer Final 

1r en 1a SF 5 

2n en 1a SF 6 

3r en 1a SF 7 

4t en 1a SF 8 

1r en 2a SF 4 

2n en 2a SF 3 

3r en 2a SF 2 

4t en 2a SF 1 

Millor 5é Temps 9 

http://www.fcpiraguisme.com/
mailto:esportiva@fcpiraguisme.com


VII Lliga de l'Est  de Piragüisme  d'Aigües  
Tranquil·les 

Campionat de Velocitat.  

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

10 

 

 

RESTA DE CATEGORIES: ENTRE 19 I 27 INSCRITS 

Quan el número d'inscrits estiga entre 19 i 27, es disputaran 3 semifinals en les quals 

es classificaran per a la Final els 3 primers de cada sèrie. El sorteig de carrers i 

sèries en les semifinals serà aleatori. 

Els carrers per a la  final seran les següents en funció del resultat en semifinal: 
 

Resultat 
Semifinal 

Carrer Final 

1r en 1a SF 5 

2n en 1a SF 3 

3r en 1a SF 8 

1r en 2a SF 4 

2n en 2a SF 7 

3r en 2a SF 1 

1r en 3a SF 6 

2n en 3a SF 2 

3r en 3a SF 9 

 

RESTA DE CATEGORIES:  MÉS DE 27  INSCRITS 

Quan el número d'inscrits siga superior a 27, es disputaran tantes sèries 

eliminatòries com siga necessari en format Contrarellotge, obtenint la classificació 

final d'aquesta  a partir dels temps. Els  9 primers en aquesta classificació obtindran 

el passe a la Final. El sorteig de carrers i mànegues en la contrarellotge serà aleatori. 

Els carrers per a la  final seran les següents en funció del resultat en la Contrarellotge: 
 

Resultat 
Contrarellotge 

Carrer Final 

1r 5 

2n 4 

3r 6 

4t 3 

5é 7 

6é 2 

7é 8 

8é 1 

9é 9 
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8 |  REUNIÓ TÈCNICA 

El dia de la  competició, dissabte 12 de Juny  de 2021,  se celebrarà  una reunió tècnica 

a les 9.30 hores per a tots els caps d'equip. Aquesta tindrà lloc en l'exterior de la Torre 

de Control (en les graderies) i en ella assistiran, com a mínim, el Jutge Àrbitre i 

l'Organitzador. Es comentaran aspectes específics de la prova i s'aclariran els 

possibles dubtes que puguen sorgir. 

 

9 |  EIXIDES 

Per a les eixides es disposarà d'un pantalà per a l'alineació de les embarcacions. Totes 

les popes de les embarcacions hauran d'estar en contacte amb aquest pantalà i hauran 

de portar  la tauleta amb el número del seu carrer en el moment de l’eixida. 

Hi haurà una zona de prealineació uns quinze metres darrere del pantalà d'eixida. Allí 

hauran d'esperar els palistes de l'eixida a continuació de la que es trobe en eixida. No 

podran avançar fins a la zona d'eixida fins que el Jutge d'Alineació els cride. 

El Jutge d'Alineació cridarà als palistes a l'eixida uns minuts abans d'aquesta, 

indicant-los el número de carrer pel qual deuran palejar. A partir d'aquest moment, i 

no abans, els palistes podran palejar fins al seu carrer i alinear-se correctament 

en  el seu centre seguint les instruccions del Jutge d'Alineació  i/o el Jutge d'Eixida. 

Donat el gran nombre d'eixides previstes per a aquest campionat, no s'esperarà a 

ningú i les eixides es donaran sense tindre en compte les absències, quedant el 

seu carrer buit. 

En el cas que alguna embarcació no seguira les instruccions dels jutges durant 

l'alineació,  se li donaria   un Primer Avís. En cas de persistir  en aquesta conducta, li  la  

donarà un Segon Avís, que suposarà la seua desqualificació i l'obligació  

d'abandonar el camp de regates. 

Una vegada tots els palistes estiguen alineats correctament i s'haja donat el permís 

des de la  Torre de Control,  el Jutge d'Eixida  prendrà la paraula per a procedir  a la  

eixida. Aquesta es donarà, tal com estableix el Reglament d'Aigües Tranquil·les – 

Sprint de la RFEP amb les indicacions “Atenció palistes, procedirem   a la  eixida” 

seguit de “Preparats.  Llestos. Ja!”. 

Si algun palista comença a palejar abans del “Ja!”, l'eixida es considerarà nul·la, 

s'avisarà  a tots  els palistes i es cridarà l'atenció   a la  embarcació infractora amb una 

Eixida Nul·la. En cas que la mateixa embarcació realitzara una segona Eixida Nul·la, 

aquesta quedaria automàticament desqualificada i hauria d'abandonar el camp de 

regates. 

En el moment de l'eixida, totes les embarcacions hauran d'estar correctament 

alineades en contacte amb el pontó, immòbils i subjectades pel  pontoner. 

Encara que l'eixida s'haja produït de manera correcta, el Jutge d'Eixida té plena 

potestat per a anul·lar-la i repetir el procediment. 
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Totes les decisions del Jutge d'Eixida  i els Jutges d'Alineació  són definitives i 

inapel·lables. 

La zona de calfament previ a la competició estarà situada darrere de la zona d'eixida, 

no en la zona entre el pantalà d'embarcament i l'eixida. Es demana a tots els 

participants que palegen de manera  suau en el tram entre el pantalà 

d'embarcament  i la zona d'eixida  per a no  realitzar ones i detinguen la seua 

palejada en el moment que hi haja una regata en curs. 

Està terminantment prohibit dirigir-se a la  zona d'eixida per dins del camp de 

regates. En cas de produir-se suposarà la desqualificació immediata de la  

embarcació. 

 

10 | DESENVOLUPAMENT DE LA  REGATA 

Durant tota la regata, les embarcacions deuen palejar en línia recta pel centre del 

seu carrer sense eixir-se d'ella ni realitzar cap maniobra sospitosa de donar o rebre 

ajuda. 

En el cas que alguna embarcació s'acoste massa a la línia de boies o s'isca  del seu 

carrer, aquesta quedarà automàticament desqualificada. 

En el cas que haja de  utilitzar-se el Carrer 0 en alguna sèrie, es detindran  a totes  les 

embarcacions fora de la  zona compresa entre pantalà d'embarcament  i eixida perquè 

aquesta puga ser usada com a Carrer 0. 

En el cas que una embarcació que no es trobe en competició entre en el camp de 

regates,  aquesta quedarà automàticament desqualificada de la seua prova. 

 

11 | ARRIBADES 

La línia d'arribada  estarà situada davant de  la Torre de Control  i estarà indicada amb 

boies grans en els extrems del Camp de Regates.  

Un metre després de la  línia d'arribada, estaran situats els cubs que indicaran el 

número de carrer. Aquests poals no indiquen la posició de la  línia d'arribada..  

S'aconseguirà la línia d'arribada quan la proa de l'embarcació travesse la línia 

d'arribada  amb tots els seus palistes en el seu interior. 

Cada embarcació haurà de travessar la línia d'arribada pel carrer que li correspon, 

quedant desqualificada en cas contrari. 

Està terminantment prohibit tornar a entrar en el camp de regates una vegada 

travessada la línia de meta.  

Està terminantment prohibit que qualsevol embarcació que no es trobe en 

competició travesse la línia de meta.  
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12 | REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.  
 

PER A LA  PARTICIPACIÓ D'UN  CLUB 

Perquè  un club puga participar serà obligatori que complisca els següents requisits: 

- Que el tècnic de cada club tinga llicència en vigor abans del tancament de 

les inscripcions, és a dir, abans del  3 de Juny de 2021..  

- És obligatori que cada club nomene, mitjançant autorització per escrit,  un Cap 

d'Equip, major d'edat i amb llicència en vigor. 

- Cada club haurà d'indicar en la fulla d'inscripcions, el nom i dades de contacte 

del seu Responsable de Seguretat. Aquesta persona serà la responsable de 

vetlar pel compliment del protocol de seguretat per part de tots els membres del 

seu club. 

- Només podran participar els clubs que tinguen llicència federativa 

corresponent al 2021. 

- Podran inscriure's i participar clubs afiliats a altres  autonomies i/o països. 

L'incompliment  de qualsevol  d'aquests  requisits, comportarà la no admissió del club en 

qüestió per a participar  en aquesta competició. 

 

PER A LA  PARTICIPACIÓ D'UN  PALISTA 

Perquè  un palista puga participar en aquest Campionat, serà obligatori que complisca 

els següents requisits: 

- Els palistes hauran de pertànyer a clubs que reunisquen les condicions de 

l'apartat anterior. A més, hauran d'estar en possessió de la corresponent 

llicència federativa en vigor amb anterioritat a la fi del termini d'inscripcions. 

Incomplir aquest requisit comportarà la no admissió d'aquest palista. 

- Es podran  inscriure i participar palistes pertanyents a clubs  d'altres  

autonomies i/o països sempre que ho facen a través del seu club. Aquests 

hauran d'aportar certificat acreditatiu de la seua Federació Estatal que es 

troben  en possessió de llicència federativa en vigor. 

Per a les proves de Benjamins, Alevins i Infantils, els clubs podran inscriure tantes 

embarcacions com consideren oportú. Per a les proves de Cadets,  Juvenils, 

Sènior i Veterans els clubs podran inscriure fins a un màxim de 3 embarcacions per 

prova.  

Un mateix palista podrà inscriure's en un màxim de 3 proves. 
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13 | TAULETES 

Totes les embarcacions hauran de disposar de suport per a les tauletes. Aquestes 

tauletes hauran de ser aportades pels propis clubs. La seua numeració anirà de l'1 al 

9, usant el 0 en Finals Directes amb 10 carrers. 

En cas d'haver d’utilitzar cinta adhesiva per a la  fixació de la  tauleta, aquesta haurà de 
ser transparent perquè no interferisca en la visió del número als  Jutges d'Arribada. 

 
14 | PUNTUACIÓ 

Cada embarcació participant en el Campionat de Velocitat aportarà punts a la 

Classificació per Clubs en funció del resultat obtingut i el seu quadre de puntuació..  
 

Quadre 1  Quadre 2 

Resultat Punts Resultat Punts 

1r 33 1r 10 

2n 27 2n 9 

3r 21 3r 8 

4t 15 4t 7 

5é 14 5é 6 

6é 13 6é 5 

7é 12 7é 4 

8é 11 8é 3 

9é 10 9é 2 

10é 9 10é 1 

 

Només puntuaran les embarcacions que disputen la Fase Final i entren dins del 

Temps de Tancament  de Control, de 12  segons des de la  arribada del primer 

classificat. No existirà Tancament de Control  per a les  categories Benjamí/Aleví, 

Infantil    i Paracanoe. 

Perquè una categoria siga puntuable, hauran d'estar inscrits en ella, com a mínim, 3 

embarcacions de 2 clubs diferents. 

Les categories puntuen segons s'estableix  a continuació : 
 

Quadre 1 
 

Quadre 2 

Cadet 
 

Benjamí/Aleví 

Juvenil 
 

Infantil 

Sènior 
 

Veterà 

Absolut 
(Categories Agrupades) 
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15 | SANCIONS I DESQUALIFICACIONS 

Les embarcacions inscrites que no prenguen l'eixida de la seua prova sense la 

justificació pertinent, apareixeran en els llistats amb la indicació DNS (No Ix), 

penalitzant amb 12 punts al seu club. 

Les embarcacions que siguen desqualificades no rebran penalització en forma de 

punts . Els motius per a la  desqualificació són: 

- Rebre un Segon Avís durant el procés d'alineació  i eixida. 

- Realitzar Dues Eixides Nul·les. 

- Eixir-se del seu carrer o no navegar pel seu centre per a donar  o rebre ajuda. 

- Que algun jutge comprove que la identitat d'algun  palista tripulant de la  

embarcació no és la que s'especifica en els llistats. 

- Negar-se a un control d'embarcacions  exigit per un  àrbitre. 

- Mostrar una actitud antiesportiva cap als  àrbitres, altres palistes o el públic. 

Totes les desqualificacions seran notificades al corresponent Cap d'Equip  mitjançant 

l'imprés oficial per a aquesta fi. Aquest haurà de signar-ho, assegurar-se que en ell 

consta l'hora  exacta i es quedarà  una còpia. El fet que el Cap d'Equip  no reba  còpia 

de l'imprés no invalida la sanció. 

 

16 | CLASSIFICACIÓ PER CLUBS.  

La Classificació per Clubs s'obtindrà a partir de la suma de les puntuacions 

individuals obtingudes per totes  les embarcacions d'un  mateix club. En aquesta també 

es comptabilitzaran les possibles penalitzacions que s'hagen pogut aplicar segons 

l'article  15 “Sancions i Desqualificacions”. 

 

17 | EMPATS 

En cas que dos o més clubs obtinguen el mateix nombre de punts, el desempat es 

realitzarà a favor del club que haja obtingut major nombre de primers llocs en les finals. 

Si l'empat  persisteix serà amb el major nombre de segons  llocs. Cas de continuar 

existint empat, serà amb els tercers llocs, i de persistir, quarts, cinquens, etc. fins a 

aconseguir  trencar l'empat.  

Per als empats d'una prova es donarà la mateixa puntuació i classificació als 

empatats. 

 

18 | RESULTATS 

Per motius  sanitaris i per a evitar  aglomeracions, no es disposarà  de Tauló  Oficial 

d'Anuncis  (TOA) per a publicar  els resultats. Aquests es publicaran,  a mesura  que 

es vagen celebrant les proves, en una pàgina web creada expressament amb la 

finalitat de facilitar  el seguiment de la  prova a través  de Telèfon intel·ligent o Tauleta. 

L'enllaç  a aquesta  web s'anunciarà a tots els clubs participants tan prompte com es 

trobe operativa. 
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En els resultats podran aparéixer alguns dels codis que s'enumeren en la següent 

taula. Aquests tenen un efecte sobre el resultat del palista, el qual també s'especifica  a 

continuació : 
 

Codi Significat Efecte 

DNS No Ix / No Presentat Penalització de 12 punts per al  club. 

DNF No Acaba / Retirat Sense resultat. No penalitza. 

DSQ Desqualificat Sense resultat. No penalitza. 

FC Fora de Control.  
No puntua. En cas de donar-se  en fase 
eliminatòria, no impossibilita el passe a 
Final..  

Q Classificat per a Final.  Obté plaça per a la Final. 

 

19 | RECLAMACIONS 

Una vegada publicats els resultats, els equips disposaran de 20 minutos a partir de la  

hora que figure en la part inferior de la pàgina per a presentar  les seues 

reclamacions contra aquests. L'hora es trobarà en el format Report Created: 

dd/mm/aaaa hh:mm. 

La reclamació haurà de realitzar-se  emplenant l'imprés oficial que els àrbitres 

facilitaren a la Torre de Control a aquells clubs que així ho reclamen i haurà de ser 

entregada en mà al Jutge Àrbitre acompanyada d'una taxa de 20€ per part del 

Cap d'Equip. Si aquesta apel·lació o protesta és acceptada, l'import  serà retornat. 

Els caps d'equip  podran realitzar consultes de veu  sobre les sancions que s'hagen  

aplicat als seus palistes, però totes les reclamacions, apel·lacions o protestes hauran 

de realitzar-se per escrit seguint el procediment explicat anteriorment. 

En cas d'haver-hi  una reclamació en curs, s'intentarà  evitar que procedisca el 

Lliurament  de Trofeus  d'aquesta prova fins que no s'haja  resolt. 

 

20 | CONTROL D'EMBARCACIONS  I EMBARCAMENT 

Amb l'objectiu  d'agilitar  el procés d'embarcament  i intercanvi d'embarcacions,  no hi 

haurà un punt fix per al  control d'embarcacions i embarcament. 

No obstant això, qualsevol jutge podrà requerir la identificació a algun palista si ho 

considera oportú o sospita que no és el que  figura en els llistats. 

 

21 | TROFEUS I LLIURAMENT DE TROFEUS.  

Els trofeus s'aniran  entregant a mesura  que es vagen  disputant les Finals i es 

publiquen els resultats, per la qual cosa els palistes mereixedors de medalla hauran 

d'acudir a la zona de podi una vegada disputada la sèrie i transcorregut el temps 

oportú per a la   generació dels resultats. 

S'entregaran  medalles als  tres primers classificats de cada  categoria: medalla de 

color daurat per al  primer, platejat per al  segon i bronze per al  tercer. El club 
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organitzador pot entregar obsequis, si ho considera oportú, als palistes de les  

categories inferiors. 

Tots els premiats hauran de recollir  el seu trofeu amb la indumentària oficial del seu 

club, siga la de carrer o la de competició. Queda totalment prohibit pujar al podi amb 

roba que no siga clarament identificativa del club al qual pertany; en aquest cas, no se li 

entregarà la medalla. No es permet pujar al podi amb banderes, mascotes, bebés o 

qualsevol altre  element o acompanyant diferent del  descrit anteriorment. 

En cas que el palista premiat es trobara  absent en el moment del  lliurament de 

medalles,  haurà de ser  el seu Cap d'Equip  qui puge a recollir-la,  vestint aquest també 

la roba oficial del club. De no ser així, no se li entregarà   la medalla. 

S'entregaran també trofeus als tres primers clubs en la Classificació per Clubs . 

Aquests trofeus hauran de ser recollits pel Cap d'Equip, en cas contrari no es farà 

lliurament del trofeu. 

 

22 | UNIFORMITAT 

Amb la finalitat de facilitar la identificació de les embarcacions i oferir una correcta 

imatge per al públic, els palistes de cada club i els respectius Caps d'Equip hauran 

d'anar  uniformats amb la indumentària oficial del seu club en tot moment. 

En els vaixells d'equip, els palistes hauran d'anar vestits de manera uniforme: 

samarretes del mateix  color, gorres iguals, cobrebanyeres. 

 

23 | MESURES DE SEGURETAT.  

Totes les embarcacions participants en aquest Campionat de Velocitat hauran de 

disposar de sistema de flotabilitat suficient per a mantindre l'embarcació en la 

superfície de l'aigua, fins i tot quan aquesta es trobe plena d'aigua. Aquest 

sistema de flotabilitat  podrà ser el suro estructural reglamentari, en certificat 

d'estanquitat  o qualsevol element inflable prou gran. 

Queda terminantment prohibida la participació d'esportistes  que no dominen la 

natació, sent els Caps d'Equip i els directius dels equips respectius responsables 

d'assegurar-se d'aquest  fet. 

És obligatori l'ús  de Jupetí  Salvavides per a tots  els palistes de les  categories 

Benjamí, Aleví i Infantil. Es recomana  el seu ús en la categoria Cadet. 

És obligatori (i esportiu) que tot competidor que veja a un altre en situació de perill, li 

preste  tota l'ajuda possible, podent ser desqualificat en cas contrari. 

El club organitzador disposarà de tots els mitjans de seguretat i embarcacions de 

motor necessaris per a garantir la seguretat de tots  els participants. 

La no adopció de les mesures de seguretat tant per part dels caps d'equip, com dels 

propis palistes, eximeix de responsabilitat als Àrbitres, al Comité de Competició  i 

Federacions membres de la Lliga de l'Est. 
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24 | CAPS D'EQUIP.  

Les úniques persones autoritzades a accedir a la zona arbitral i de control  de 

competició  són els Caps d'Equip. Aquests solament podran dirigir-se al Jutge Àrbitre 

per a presentar qualsevol reclamació o realitzar una consulta. 

Queda totalment prohibit que qualsevol altra persona es dirigisca al Jutge Àrbitre o a 

qualsevol altre  Àrbitre de la  prova, només sent acceptada la comunicació amb els 

Jutges de Control  d'Embarcament..  

 

25 | DANYS OCASIONATS EN LA COMPETICIÓ 

Ni el club organitzador, ni la Federació Catalana de Piragüisme, ni la resta de 

federacions  organitzadores es fan  responsables dels  danys que puguen causar-se 

a persones, embarcacions o un altre material durant el transcurs de la 

competició com en el desplaçament cap a aquesta. 

En cas que algun palista patira algun colp o lesió durant la prova, haurà d'informar 

d'això al Jutge Àrbitre perquè aquest ho faça constar en l'Acta Arbitral i possibilitar al 

palista que estiga cobert amb la seua assegurança esportiva vinculada a la Llicència 

Federativa de la  federació a què pertanga. 

 

26 | DRETS D'IMATGE.  

La inscripció i participació en aquesta prova suposa la cessió dels Drets d'Imatge a 

les federacions organitzadores de la VII Lliga de l'Est de Piragüisme d'Aigües  

Tranquil·les. La no acceptació d'aquest requisit impossibilitarà la participació en 

aquesta prova. 

 

27 | PROTECCIÓ DE DADES.  

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de 

Protecció  de Dades  de Caràcter  Personal i Garantia de Drets  Digitals, totes les 

dades facilitades en el moment de formalitzar la inscripció o posar-se en contacte, 

formaran part  d'un  arxiu propietat de la  Federació Catalana de Piragüisme. 

Es podran  exercir els drets d'accés,  rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la 

seu de la FCP (Avinguda de Tortosa, 88 - 25005 Lleida) aportant una sol·licitud 

signada i una fotocòpia del DNI. 

Els llistats d'inscrits, ordres d'eixida i resultats de la competició seran publicats en una 

pàgina web creada expressament per al seguiment en línia de la prova. La inscripció a 

aquesta competició suposa l'acceptació de la publicació d'aquestes  dades i la seua no 

acceptació impossibilitarà la inscripció i participació al Campionat 
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28 | DISPOSICIÓ FINAL 

En cas de donar-se qualsevol situació no prevista en aquest reglament, el text de 

referència  per a la seua resolució serà el Reglament d'Aigües  Tranquil·les – Sprint 

de la   Real Federació Espanyola de Piragüisme o, en defecte d'això, el Reglament 

General i Tècnic d'aquesta . 

 
 
 
 
 

 
Per a més  informació, dirigir-se a: 

 

 
RESPONSABLE TÈCNIC 

Correu Electrònic: mserrak1@gmail.com 

 

 
FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME 

Adreça: Avinguda de Tortosa,  88 - 25005 Lleida 

Telèfon: 973230314 / 608617898 

Correu Electrònic: esportiva@fcpiraguisme.com 

Pàgina Web: www.fcpiraguisme.com 

http://www.fcpiraguisme.com/
mailto:esportiva@fcpiraguisme.com
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ANNEX I: PROTOCOL DE SEGURETAT.  
 

PREÀMBUL 

A causa de la  pandèmia COVID-19 provocada pel  Coronavirus SARS-CoV-2, 

l'organització  ha elaborat un protocol de seguretat  i prevenció d'obligat compliment 

per a tots  els clubs, participants, tècnics, àrbitres, voluntaris i  públic que es troben dins 

del Canal Olímpic de Catalunya..  

 

PÚBLIC 

Llevat que  els Protocols de Seguretat del Canal Olímpic de Catalunya  diguen el contrari 

o que se supere  l'aforament  màxim del recinte, es permetrà  l'accés  al públic que vulga 

vindre a veure  la competició. 

 

RESPONSABLE DE SEGURETAT.  

En el moment d'enviar les inscripcions, cada club haurà d'indicar el nom i les dades de 

contacte  del seu Responsable de Seguretat.  Aquest serà l'encarregat  d'assegurar-se  

que tots els membres del seu club compleixen amb les normes establides en aquest 

protocol. 

 

PRESA DE TEMPERATURA.  

El personal de Control  d'Accés  del Canal Olímpic de Catalunya  es reserva  el dret a 

prendre la temperatura a totes les persones que desitgen accedir a les instal·lacions. 

En cas de detectar-se  algú amb una temperatura corporal superior a 37 °C, ell i tots  els 

integrants del vehicle en el qual es desplace tindran denegat l'accés al recinte. 

 

MÀSCARA 

Totes les persones que es troben dins de les instal·lacions del Canal Olímpic hauran 

de portar posada, en tot moment, la màscara de protecció personal. Els palistes 

hauran de portar-la posada fins al moment d'embarcar, quan la guardaran en una 

bossa de plàstic dins de la seua embarcació fins que finalitzen la seua regata i tornen a 

baixar de l'embarcació.  

 

DESINFECCIÓ D'EMBARCACIONS  D'EQUIP  I EMBARCACIONS 

COMPARTIDES 

Cada club haurà d'encarregar-se  de desinfectar  les embarcacions d'equip  i les 

embarcacions compartides després de cada sèrie en què hagen sigut utilitzades. 

L'horari de competició es plantejarà  amb finestres de temps  entre l'ús  

d'embarcacions  d'equip  suficients com per a realitzar aquest procés amb tranquil·litat. 

 

DELIMITACIÓ DE ZONES.  

L'organització delimitarà les zones exclusives per a cada club, on tots els seus 

esportistes esperaren el seu torn a competir, guardaran les motxilles i prepararan les 

embarcacions. La grandària d'aquestes zones dependrà del número d'inscrits  de cada  
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club i en el seu interior només podran trobar-se els membres de l'equip. Els espais 

estaran repartits al llarg de la zona de pantalans del Canal Olímpic perquè els clubs 

usen els diferents pantalans i s'eviten  aglomeracions en el pantalà principal. 

Es delimitarà una zona de circulació lliure perquè el públic i la resta d'usuaris puguen 

circular amb normalitat per a desplaçar-se dins de la instal·lació. Cap membre del 

públic o d'un altre club pot entrar en la zona reservada per a un club. 

 

CATEGORIA VETERÀ D 

La categoria Veterà D, en trobar-se dins de la franja d'edat considerada de major  risc 

en la pandèmia de la  COVID-19 només podrà participar en aquest campionat en el seu 

grup d'edat  (65 anys i majors) i només participaren en embarcació individual    K1. 

 

VESTUARIS 

En tractar-se  d'espais  tancats amb un aforament màxim molt limitat, no es podran  

utilitzar els vestuaris ni les dutxes de les instal·lacions del Canal Olímpic de Catalunya 

per a evitar aglomeracions. Es podran usar els banys de manera individual i respectant 

sempre les mesures de seguretat.  

 

TAULÓ OFICIAL D'ANUNCIS (TOA) 

Per a evitar aglomeracions, no es disposarà de Tauló Oficial d'Anuncis on publicar els 

resultats de les proves en paper. Tots els resultats es publicaran en línia en una pàgina 

web creada expressament per a la prova a mesura que es vagen                  disputant les proves. 

 

LLIURAMENT DE PREMIS.  

El lliurament de premis  es realitzarà  amb normalitat, procurant mantindre les 

distàncies de seguretat entre premiats. Una vegada entregada la medalla, no es donarà 

la mà ni besos als premiats. Tampoc es realitzarà la foto amb tots els premiats en 

l'esglaó  més alt del podi. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest protocol ha sigut elaborat seguint les restriccions i mesurades de seguretat i 

prevenció en vigor en el moment de la seua redacció. La Federació Catalana de 

Piragüisme  i l'organització  es reserven  el dret a modificar qualsevol punt d'aquest  

protocol si les circumstàncies o l'evolució de la  pandèmia ho fan recomanable. 
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ANNEX II: CAMPIONAT DE CATALUNYA  DE VELOCITAT.  

ACLARIMENTS PER ALS  CLUBS DE CATALUNYA.  
 

RÈGIM GENERAL 

El Campionat de Catalunya  de Velocitat  es disputa  dins del  Campionat de Velocitat  de 

la VII Lliga de l'Est de Piragüisme d'Aigües Tranquil·les, per la qual cosa les bases de 

competició i tota la normativa referida al seu funcionament són les especificades en el 

reglament d'aquesta prova. 

 

CLASSIFICACIONS INDIVIDUALS DELS  PALISTES CATALANS 

Durant el lliurament de premis del Campionat de Velocitat de la VII Lliga de l'Est 

solament s'entregaran  medalles als  3 primers classificats de les  proves d'aquesta  

competició. 

Una vegada finalitzada la competició, la Federació Catalana de Piragüisme generarà 

les classificacions individuals del Campionat de Catalunya de Velocitat, on solament 

apareixeran  els palistes dels clubs de Catalunya..  

Aquestes classificacions respectaren, en tots els casos, les categories i modalitats 

previstes en el reglament de la prova de la Lliga de l'Est. En cap cas s'alteraran les 

categories, encara que aquestes no coincidisquen amb les previstes normalment en 

les proves organitzades per la FCP. 

Les classificacions es generaran  tenint en compte   els resultats de les  sèries Finals i 

les Eliminatòries. Els palistes que hagen accedit a la Fase Final ocuparen les posicions 

davanteres d'aquestes  classificacions en el mateix  ordre obtingut en la Final. Els 

palistes que no hagen accedit a la Fase Final ocuparen les posicions següents 

respectant l'ordre  que indique el temps que hagen obtingut en la Fase Eliminatòria. 

En el cas de sèries eliminatòries formades per 2 o 3 Semifinals, l'ordre dels palistes 

catalans en la classificació del Campionat de Catalunya de Velocitat que no hagen 

accedit a la Final en la Lliga de l'Est ho determinaren els temps que aquests hagen 

obtingut en la Semifinal, no les seues posicions. 

El resultat obtingut en la Fase Final deixa sense valor l'obtingut  en la Fase Eliminatòria, 

per la qual cosa tots els palistes que es classifiquen per a la Final seran ordenats en el 

Campionat de Catalunya  segons el seu resultat en la Final. 

En el cas que un palista no es presente (DNS), abandone (DNF) o siga desqualificat 

(DSQ), el seu resultat per al  Campionat de Catalunya  serà el de No  Presentat, retirat   o 

desqualificat segons corresponga. Encara que es tractara d'un classificat per a la Final 

amb un temps de l'Eliminatòria, es mantindrà el resultat de la Final. 

El títol de Campió  de Catalunya  s'atorgarà  al primer classificat en les classificacions 

de cada categoria i modalitat. 

http://www.fcpiraguisme.com/
mailto:esportiva@fcpiraguisme.com


VII Lliga de l'Est  de Piragüisme  d'Aigües  
Tranquil·les 

Campionat de Velocitat.  

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

23 

 

 

TROFEUS I MEDALLES 

Si és possible, durant el lliurament de medalles del Campionat de Velocitat de la VII 

Lliga de l'Est, es farà lliurament de les medalles als tres primers classificats del 

Campionat de Catalunya,  encara que no s'hagen  generat les classificacions. 

En cas que no siga possible, la FCP enviarà les medalles als clubs per al seu 

repartiment una vegada publicades les classificacions del Campionat de Catalunya.  

 

CLASSIFICACIÓ PER CLUBS.  

En finalitzar  el Campionat de Velocitat  de la  Lliga de l'Est  es generarà  la 

Classificació per Clubs de la prova de la Lliga de l'Est i s'entregaren els trofeus als 3 

primers clubs classificats. 

Una vegada publicades les classificacions individuals del Campionat de Catalunya de 

Velocitat, s'usaran  aquestes per a atorgar les puntuacions individuals a cada  

participant de cada  categoria i generar, així, la classificació per clubs  del Campionat de 

Catalunya  de Velocitat. 

La puntuació s'assignarà  segons la taula a continuació: 
 

Resultat Punts  Resultat Punts 

1r 33 10é 9 

2n 27 11é 8 

3r 21 12é 7 

4t 15 13é 6 

5é 14 14é 5 

6é 13 15é 4 

7é 12 16é 3 

8é 11 17é 2 

9é 10 18é 1 

 

A partir de  la suma de puntuacions  individuals s'obtindrà  la classificació per clubs  del 

Campionat de Catalunya de Velocitat. En aquesta també es tindran en compte les 

penalitzacions per als palistes catalans No Presentats (12 punts). 

Totes les categories seran puntuables independentment del nombre de participants, 

excepte si alguna ja no era puntuable en la competició de la Lliga de l'Est . 

 

DESPESES ARBITRALS 

Les despeses arbitrals seran abonats pels clubs catalans segons la normativa en vigor 

de la Federació Catalana de Piragüisme. Els clubs abonaran una quota fixa de 20€ 

més altra de variable en funció del seu número d'inscrits. La FCP emetrà la 

corresponent factura i la manarà als clubs catalans per al seu abonament. 
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ANNEX III: PREVISIÓ D'ORDRE  DE PROVES.  

A continuació, es presenta la previsió d'Ordre de Proves per al Campionat de Velocitat 

de la Lliga de l'Est. Aquest és de caràcter provisional i no vinculant, ja que  podrà patir 

variacions si l'organització ho estima oportú. 

En la mesura que siga possible, l'horari  definitiu seguirà el següent: 

 
CAMPIONAT DE VELOCITAT.  

ORDRE DE PROVES  (PROVISIONAL) 
 

Prova Hora Sexe Categoria Mod. Distància Fase 

1 11.00 DONA ABSOLUTA K4 200m ELIMINATÒRIA 

2 
 

ABSOLUT BENJ/ALEV K1 200m FINAL 

3 
 

ABSOLUT MIXT K4 200m ELIMINATÒRIA 

4 
 

HOME INFANTIL K2 200m FINAL 

5 
 

DONA INFANTIL K2 200m FINAL 

6 
 

MIXT INFANTIL K2 200m FINAL 

7 
 

HOME CADET K1 200m ELIMINATÒRIA 

8 
 

DONA CADET K1 200m ELIMINATÒRIA 

9 
 

HOME JUVENIL K2 200m ELIMINATÒRIA 

10 
 

DONA JUVENIL K2 200m ELIMINATÒRIA 

11 
 

MIXT JUVENIL K2 200m ELIMINATÒRIA 

12 
 

HOME SÈNIOR K4 200m ELIMINATÒRIA 

13 
 

HOME ABSOLUT C1 200m ELIMINATÒRIA 

14 
 

HOME VETERÀ A K1 200m ELIMINATÒRIA 

15 
 

HOME VETERÀ B K1 200m ELIMINATÒRIA 

16 
 

HOME VETERÀ C K1 200m ELIMINATÒRIA 

17 
 

HOME VETERÀ D K1 200m ELIMINATÒRIA 

18 
 

DONA ABSOLUTA C1 200m ELIMINATÒRIA 

19 
 

DONA VETERANA K1 200m ELIMINATÒRIA 

20 
 

ABSOLUT BENJ/ALEV K4 200m FINAL 

21 
 

HOME INFANTIL K1 200m FINAL 

22 
 

DONA INFANTIL K1 200m FINAL 

23 
 

HOME CADET K2 200m ELIMINATÒRIA 

24 
 

DONA CADET K2 200m ELIMINATÒRIA 

25 
 

MIXT CADET K2 200m ELIMINATÒRIA 

26  HOME JUVENIL K4 200m ELIMINATÒRIA 
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27 HOME SÈNIOR K1 200m ELIMINATÒRIA 

28 DONA SÈNIOR K1 200m ELIMINATÒRIA 

29 HOME ABSOLUT C2 200m ELIMINATÒRIA 

30 HOME VETERÀ A K2 200m ELIMINATÒRIA 

31 HOME VETERÀ B K2 200m ELIMINATÒRIA 

32 HOME VETERÀ C K2 200m ELIMINATÒRIA 

33 DONA ABSOLUTA C2 200m ELIMINATÒRIA 

34 DONA VETERANA K2 200m ELIMINATÒRIA 

35 MIXT VETERÀ K2 200m ELIMINATÒRIA 

36 MIXT ABSOLUT C2 200m ELIMINATÒRIA 

37 ABSOLUT PARACANOE K1 200m FINAL 

38 ABSOLUT BENJ/ALEV K2 200m FINAL 

39 ABSOLUT INFANTIL K4 200m FINAL 

40 ABSOLUT INFANTIL C1 200m FINAL 

41 HOME CADET K4 200m ELIMINATÒRIA 

42 HOME JUVENIL K1 200m ELIMINATÒRIA 

43 DONA JUVENIL K1 200m ELIMINATÒRIA 

44 HOME SÈNIOR K2 200m ELIMINATÒRIA 

45 DONA SÈNIOR K2 200m ELIMINATÒRIA 

46 MIXT SÈNIOR K2 200m ELIMINATÒRIA 

47 HOME VETERÀ K4 200m ELIMINATÒRIA 

48 HOME CADET K1 200m FINAL 

49 DONA CADET K1 200m FINAL 

50 HOME JUVENIL K2 200m FINAL 

51 DONA JUVENIL K2 200m FINAL 

52 MIXT JUVENIL K2 200m FINAL 

53 HOME SÈNIOR K4 200m FINAL 

54 HOME ABSOLUT C1 200m FINAL 

55 HOME VETERÀ A K1 200m FINAL 

56 HOME VETERÀ B K1 200m FINAL 

57 HOME VETERÀ C K1 200m FINAL 

58 HOME VETERÀ D K1 200m FINAL 

59 DONA VETERANA K1 200m FINAL 

60 DONA ABSOLUTA C1 200m FINAL 

61 HOME CADET K2 200m FINAL 
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62 DONA CADET K2 200m FINAL 

63 MIXT CADET K2 200m FINAL 

64 HOME JUVENIL K4 200m FINAL 

65 HOME SÈNIOR K1 200m FINAL 

66 DONA SÈNIOR K1 200m FINAL 

67 HOME ABSOLUT C2 200m FINAL 

68 HOME VETERÀ A K2 200m FINAL 

69 HOME VETERÀ B K2 200m FINAL 

70 HOME VETERÀ C K2 200m FINAL 

71 DONA ABSOLUTA C2 200m FINAL 

72 DONA VETERANA K2 200m FINAL 

73 MIXT VETERÀ K2 200m FINAL 

74 MIXT ABSOLUT C2 200m FINAL 

75 HOME CADET K4 200m FINAL 

76 HOME JUVENIL K1 200m FINAL 

77 DONA JUVENIL K1 200m FINAL 

78 HOME SÈNIOR K2 200m FINAL 

79 DONA SÈNIOR K2 200m FINAL 

80 MIXT SÈNIOR K2 200m FINAL 

81 HOME VETERÀ K4 200m FINAL 

82 DONA ABSOLUTA K4 200m FINAL 

83 ABSOLUT MIXT K4 200m FINAL 

 

ACLARIMENTS 
 

- Aquest horari no inclou hores d'eixida (excepte la de la primera eixida), atés 

que  aquestes depenen del nombre de sèries de cada prova. 

- Totes les fases indicades com a Eliminatòries, podran seguir diferents formats (2 

sèries Semifinals, 3 Sèries Semifinals o Contrarellotge) en funció del número 

d'inscrits en cada categoria. Vegeu apartat “Desenvolupament de la Prova i 

Sistema de Progressió”. 

- En cas que alguna fase Eliminatòria prevista en l'horari no es disputara per falta 

d'inscrits, aquesta prova seria eliminada sense alterar l'ordre, però sí les hores 

de la resta de proves..  

- En les categories Dona Absoluta K4 i Mixt Absolut K4, en cas de no disputar-

se la fase Eliminatòria (Proves 1 i 3) per falta  d'inscrits,  la fase Final passaria a 

disputar-se en el lloc de l'eliminatòria.  
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ANNEX IV: INSTRUCCIONS PER A LES  INSCRIPCIONS 

Les inscripcions al Campionat de Velocitat  de la  VII Lliga de l'Est de Piragüisme  

d'Aigües Tranquil·les han de realitzar-se usant exclusivament l'arxiu Excel creat 

especialment per a la prova. 

Encara que no és un procés difícil de realitzar, pot resultar lent de realitzar per la qual 

cosa és recomanable començar a fer-ho  amb temps. No s'acceptarà  cap arxiu enviat 

fora del termini establit. 

L'arxiu es troba disponible en la pàgina web creada especialment per al campionat i en 

les webs de les federacions organitzadores de la prova (Federació Catalana de 

Piragüisme,  Federació Aragonesa de Piragüisme  i Federació de Piragüisme  de la 

Comunitat Valenciana). 

La pàgina inicial de la  fulla d'inscripcions  (Fulla Inici) té el següent aspecte: 
 

CAMPIONAT DE VELOCITAT  DE LA  VI LLIGA DE 

L'EST  D'AIGÜES  TRANQUIL·LES 

CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA (CASTELLDEFELS) 

DISSABTE 25 DE JULIO DE 2020 

 
INFORMACIÓ DE L’EQUIP INSTRUCCIONS 

 
Club 

Cap d'Equip  

Email 

Telèfon Mòbil 

Comunitat Autònoma 

 

 
NOM DEL CLUB 

NOM DEL CAP D'EQUIP  EMAIL 

DE CONTACTE TELÈFON MÒBIL 

COMUNITAT AUTÒNOMA 

 
RESPONSABLE DE 
SEGURETAT.  

 

Llegir-se atentament les Bases de la  Competició i les Instruccions per a les  

Inscripcions (Annex IV) abans de realitzar  les inscripcions. 

 
Nom 

Email 

Telèfon Mòbil 

 
NOM RESPONSABLE SEGURETAT EMAIL 

RESPONSABLE SEGURETAT TELÈFON 

RESPONSABLE SEGURETAT 

 
Introduir les dades del club (Nom del Club, Nom del Cap d'Equip, Correu Electrònic, Telèfon 

Mòbil i Comunitat Autònoma) en aquesta pàgina. 

 
Utilitzar la pàgina "PARTICIPANTS" per a inscriure tots els participants del club de cada  

categoria en el seu categoria corresponent. Cal  inscriure'ls usant LLETRA MAJÚSCULA 

amb el seu nom i tots els cognoms i el seu número de llicència  en la columna 
RESUM INSCRIPCIONS 

 
Benjamí/Aleví K1 0 Benjamí/Aleví K2 0 Benjamí/Aleví K4 0 

Home Infantil K1 0 Home Infantil K2 0 Absolut Infantil K4 0 

Dona Infantil K1 0 Dona Infantil K2 0 

Mixt Infantil K2 0 

Home Cadet K1 0 Home Cadet K2 0 Home Cadet K4 0 

Dona Cadet K1 0 Dona Cadet K2 0 

Mixt Cadet K2 0 

Home Juvenil K1 0 Home Juvenil K2 0 Home Juvenil K4 0 

Dona Juvenil K1 0 Dona Juvenil K2 0 

Mixt Juvenil K2 0 

Home Sènior K1 0 Home Sènior K2 0 Home Sènior K4 0 

Dona Sènior K1 0 Dona Sènior K2 0 Dona Absoluta K4 0 

Mixt Sènior K2 0 Mixt Absolut K4 0 

Home Veterà A K1           0 Home Veterà A K2       0 Home Veterà K4 0 

Home Veterà B K1        0 Home Veterà B K2 0 

Home Veterà C K1             0 Home Veterà C K2 0 

Home Veterà D K1 0 

Dona Veterana K1 0 Dona Veterana K2 0 

Mixt Veterà K2 0 

corresponent. A la  dreta del nom es troba  un recompte del nombre de proves  a les quals  

s'he  inscrit l'esportista.  Si el total és igual o superior a 3,  el recompte total 

apareixerà en roig i l'organització no l'acceptarà..  

 
Utilitzar la pàgina "EMBARCACIONS K1-C1" per a configurar  les embarcacions individuals 

participants usant els desplegables que hi ha en cada cel·la. Cal  seleccionar de les opcions 

que apareixeran en el desplegable, no es pot escriure en aquesta pàgina. Si se selecciona 

el mateix nom més d'una vegada, el programa no l'acceptarà  i aquest apareixerà en roig. 

 
Utilitzar la pàgina "EMBARCACIONS K2-C2" per a configurar les embarcacions dobles 

participants usant els desplegables que hi ha en cada cel·la. Cal seleccionar de les opcions 

que apareixeran en el desplegable, no es pot escriure en aquesta pàgina. Si se selecciona 

el mateix nom més d'una vegada, el programa no l'acceptarà i aquest apareixerà en roig. 

 
Utilitzar la pàgina "EMBARCACIONS K4" per a configurar les embarcacions quàdruples 

participants usant els desplegables que hi ha en cada cel·la. Cal seleccionar de les opcions 

que apareixeran en el desplegable, no es pot escriure en aquesta pàgina. Si se selecciona 

el mateix nom més d'una vegada, el programa no l'acceptarà i aquest apareixerà en roig. 

 
Important: per a evitar  possibles desconfiguracions de les  cel·les, no arrossegar el 

contingut de les cel·les. Seleccionar sempre de les llistes desplegables en cel·la i/o 

suprimir el seu contingut. 

Paracanoe K1 0 

Absolut Infantil C1 0 

Home Absolut C1 0 Home Absolut C2 0 

Dona Absoluta C1 0 Dona Absoluta C2 0 

Mixt Absolut C2 0 

 

En aquesta pàgina es troben  els següents apartats: 

Informació de l'Equip: ací s'han d'introduir les dades de l'equip (Nom del Club, Nom 

del Cap d'Equip, Email de Contacte, Telèfon Mòbil de Contacte i Comunitat 

Autònoma). L'email  i número de telèfon   facilitats seran   usats per

ENVIAR  ARXIU DEGUDAMENT COMPLETAT A 

esportiva@fcpiraguisme.com i mserrak1@gmail.com ABANS DEL DIJOUS 16 DE 

JULIO  DE 2020  A les  14.00 HORES EN FORMAT EXCEL (.xlsx). NO S'ACCEPTAREN  

ARXIUS ENVIATS AMB POSTERIORITAT NI EN ALTRES FORMATS 

Total Participants 0 

Total Embarcacions 0 

SUPORT TÈCNIC INSCRIPCIONS: 

mserrak1@gmail.com / 639 73 44 06 
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part de l'organització per a posar-se en contacte amb el Cap d'Equip tant durant el dia 

de la prova com els previs. 

Responsable de Seguretat: ací s'han d'introduir les dades del responsable de 

seguretat  de l'equip  (nom, email i telèfon mòbil). Les seues funcions són les 

establides en el Protocol de Seguretat (Annex I). 

Resumeixen Inscripcions: una vegada conclòs el procés d'inscripció i configuració de 

vaixells, ací apareixerà el nombre d'embarcacions inscrites en cada categoria. Aquest 

comptador no discrimina en funció de si  l'embarcació  està correctament inscrita o no, 

és a dir, pot comptabilitzar una embarcació que en la fulla de configuració un dels noms 

estiga en roig (no admés pel  programa). 

Instruccions: ací es troba  un resum del procés de realització  de les  inscripcions i un 

recordatori de la data límit d'enviament, el format en què ha d'enviar-se l'arxiu  i les 

adreces de correu electrònic. 

Una vegada introduïts les dades del club, es pot  passar a la  pestanya “Participants”: 
 
 

CAMPIONAT DE VELOCITAT  DE LA  VI LLIGA DE L'EST  D'AIGÜES  TRANQUIL·LES 

INSCRIPCIONS DE L'EQUIP:  NOM DEL CLUB 
 
 

HOMES KAYAKBENJAMÍN /ALEVÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DONES CAIAC 

 
CANOES 

 
PARACANOE 

 
 
 
 
 

En aquesta fulla cal introduir els noms i els números de llicència de tots els palistes 

participants en cada categoria. Han d'introduir-se els noms complets dels palistes 

usant MAJÚSCULES. 

A la  dreta de cada  nom apareix el recompte de proves  en la qual  s'ha  inscrit al 

palista. Si aquest número és superior a 3 apareixerà en roig i l'organització no 

l'acceptarà,  perquè els esportistes poden participar a un màxim de 3 proves. 

Només són editables les cel·les on cal introduir les llicències i els noms dels  palistes. 

 

Llicència 

HOME INFANTIL 

Nom 

 

Llicència 

HOME CADET 

Nom 

 

Llicència 

HOME JUVENIL 

Nom 

 

Llicència 

HOME SÈNIOR 

Nom 

BENJAMÍ/ALEVÍ 

Llicencia  Nom 

0 0 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

    

 

       

 

Llicència 

HOME VETERÀ D 

Nom 

 HOME VETERÀ A  HOME VETERÀ B   HOME VETERÀ C 

Llicència Nom Llicència Nom  Llicència Nom 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

    

 

       

 

Llicència 

DONA SÈNIOR 

Nom 

 DONA INFANTIL  DONA CADET   DONA JUVENIL 

Llicència Nom Llicència Nom  Llicència Nom 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

    

 
DONA VETERANA 

Llicencia  Nom 

CANOA INFANTIL 

Llicencia  Nom 

HOME CANOA 

Llicencia  Nom 

DONA CANOA 

Llicencia  Nom 

PARACANOE 

Llicencia  Nom 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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La introducció de les dades d'un palista en aquest apartat no suposa la 

inscripció de cap embarcació, per la qual cosa, si no se segueixen els apartats 

següents per a configurar-les,  el palista no resultarà inscrit. 

En cas que un esportista vulga participar en modalitat de caiac i canoa de manera 

simultània (participant, per exemple, en C1, K2 i K4), caldrà introduir les seues dades 

en els dos apartats que corresponguen (en el de caiac i en el de canoa). Quan es 

realitze  això, el nom de l'esportista  apareixerà assenyalat en groc, la qual cosa  no 

suposa cap problema per a les inscripcions. 

La següent imatge mostra aquesta situació suposant que el “Palista D” volguera 

participar en Home C1 i en Home Sènior K2: 
 

CAMPIONAT DE VELOCITAT  DE LA  VI LLIGA DE L'EST  D'AIGÜES  TRANQUIL·LES 

INSCRIPCIONS DE L'EQUIP:  NOM DEL CLUB 
 
 

HOMES KAYAKBENJAMÍN /ALEVÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DONES CAIAC 

 
CANOES 

 
PARACANOE 

 
 
 
 

 

En el cas que un participant en Infantil C1 vulga formar part d'una embarcació doble de 

Canoa (Home C2, Dona C2 o Mixt C2) o una doble Infantil caiac (Home Infantil K2, 

Dona Infantil K2 o Mixt Infantil K2), caldrà introduir les seues dades en els dos apartats 

que corresponga. Igual que en el cas anterior, apareixerà assenyalat en groc, però no 

suposa cap problema per a les  inscripcions. 

Una vegada introduïts les dades de tots  els participants, es pot  procedir a configurar 

les embarcacions. Existeixen 3 fulles per a això: “Embarcacions K1-C1”, 

“Embarcacions K2-C2” i “Embarcacions K4”. 

En cas que es faça alguna modificació o correcció en el nom en la fulla 

“Participants”, caldrà  tornar a seleccionar  el seu nom en les diferents 

embarcacions configurades perquè  els canvis tinguen efecte. 

 

Llicència 

HOME INFANTIL 

Nom 

 

Llicència 

HOME CADET 

Nom 

 

Llicència 

HOME JUVENIL 

Nom 

 

Llicència 

HOME SÈNIOR 

Nom 

BENJAMÍ/ALEVÍ 

Llicencia  Nom 

0 0 0 
 

PALISTA A 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 
 PALISTA B 0 

0 0 0 
 PALISTA C 0 

0 0 0 
  PALISTA D  0 

0 0 0   0 

0 0 0 
  

0 

0 0 0 
  

0 

0 0 0 
  

0 

0 0 0 
  

0 

0 0 0 
  

0 

0 0 0 
  

0 

      

 

       

 

Llicència 

HOME VETERÀ D 

Nom 
 

 HOME VETERÀ A  HOME VETERÀ B   HOME VETERÀ C 

Llicència Nom Llicència Nom  Llicència Nom 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

    

 

       

 

Llicència 

DONA SÈNIOR 

Nom 
 

 DONA INFANTIL  DONA CADET   DONA JUVENIL 

Llicència Nom Llicència Nom  Llicència Nom 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

    

 
DONA VETERANA 

Llicencia  Nom 

CANOA INFANTIL 

Llicencia  Nom 

HOME CANOA 

Llicencia  Nom 

DONA CANOA 

Llicencia  Nom 

PARACANOE 

Llicencia  Nom 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 PALISTA D 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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M 

DONA SÈNIOR K1 

HOME VEU 

INFANTIL C1 

 

DONA INFANTIL K1 

HOME SÈNIOR K1 

HOME JUVENIL K1 DONA CADET K1 HOME CADET K1 HOME INFANTIL K1 BENJAMÍ/ALEVÍ K1 

A continuació , es presenta  la fulla “Embarcacions K1-C1”: 
 
 

CAMPIONAT DE VELOCITAT  DE LA  VI LLIGA DE L'EST  D'AIGÜES  TRANQUIL·LES 

INSCRIPCIONS DE L'EQUIP:  NOM DEL CLUB 

En aquesta fulla es configuren totes les embarcacions individuals participants. Per a 

configurar una embarcació individual, cal seleccionar en cada cel·la un nom dels quals  

apareixen en el desplegable que es mostra en ella. Per a mostrar  el desplegable, fer 

clic en el requadre assenyalat en blau en la imatge següent. 
 

En aquesta imatge, s'estan  configurant les embarcacions Home Cadet K1 

seleccionant entre els 6 noms que prèviament s'han introduït en l'apartat “Participants”. 

Si se selecciona dues vegades el mateix nom, el programa no l'accepta i apareix en 

roig: 
 

El programa permet escriure en les cel·les de configuració  d'embarcacions.  Mentre 

s'escriu,  pot mostrar suggeriments basats en les opcions de la llista. 

Si s'escriu un nom que no consta en la llista de possibles candidats, el programa no 

l'accepta  i apareix un missatge d'error  que no permet seguir avant. En la
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imatge es mostra  el missatge d'error  després d'escriure  el nom “Juan Carlos ”, el qual  

no consta en la llista d'Home  Cadet en “Participants”: 
 

En cas que es faça alguna modificació o correcció en el nom en la fulla 

“Participants”, caldrà  tornar a seleccionar  el seu nom en les diferents 

embarcacions configurades perquè  els canvis tinguen efecte. 

En la part inferior de la fulla, apareix repetida la llista d'embarcacions configurades. 

Aquestes cel·les estan protegides i és el que s'imprimeix en cas que s'imprimisca o 

s'exporte  a PDF l'arxiu.  

Per a la  configuració d'embarcacions  dobles, s'accedeix  a “ Embarcacions K2-C2”: 
 

CAMPIONAT DE VELOCITAT  DE LA  VI LLIGA DE L'EST D'AIGÜES  TRANQUIL·LES 

INSCRIPCIONS DE L'EQUIP: NOM DEL CLUB 

 
BENJAMÍ/ALEVÍ K2 HOME INFANTIL K2 HOME CADET K2 HOME JUVENIL K2 HOME SÈNIOR K2 

     

DONA CADET K2 DONA JUVENIL K2 DONA SÈNIOR K2 

   

DONA INFANTIL K2 MIXT INFANTIL K2 MIXT CADET K2 MIXT JUVENIL K2 MIXT SÈNIOR K2 

     

HOME ABSOLUT C2 DONA ABSOLUTA C2 MIXT ABSOLUT C2 

   

HOME VETERÀ A K2.  HOME VETERÀ B K2 HOME VETERÀ C K2 DONA VETERANA K2 MIXT VETERÀ K2 

 
 
 
 
 
 
 

En cada espai (zona entre línies negres) es troben  les dues cel·les que configuren 

l'embarcació  doble. La introducció dels  noms dels  palistes es realitza  exactament 

igual que en el cas “Embarcacions K1-C1”. 
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En cada categoria apareixeran   tots els noms de possibles  palistes de la  embarcació. 

Poden aparéixer línies en blanc entre noms, per la qual cosa cal utilitzar la barra 

vertical per a visualitzar  tots els noms. 

En el cas de les embarcacions mixtes i per a evitar errors en la configuració 

d'aquestes embarcacions, en la cel·la superior caldrà seleccionar el nom de l'home  

i en la cel·la inferior el de la dona tal com mostren les imatges següents: 
 

  
 

Tal com  s'indica  en les bases de la  prova, una mateixa persona no pot participar en 

una embarcació doble Masculina/Femenina i en una altra de Mixta, per la qual 

cosa, si se selecciona dues vegades el mateix nom, aquest apareixerà en roig. En la 

imatge s'observa com el programa no accepta que el Palista A siga inscrit en Home 

Cadet K2 i Mixt Cadet K2: 
 

Igual que en el cas de la  fulla “Embarcacions K1-C1”, les embarcacions configurades 

apareixeran en una llista a la part inferior de la fulla. Aquestes cel·les es troben  

bloquejades i són les que  s'imprimiran  si s'imprimeix  l'arxiu  o s'exporta  a PDF. 

La configuració de les  embarcacions quàdruples es realitza en la fulla “Embarcacions 

K4” i el procés és exactament igual que en el cas de les dobles: seleccionar els noms 

de la llista desplegable sense repetir-los. 
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En els desplegables de cada cel·la apareixeran només els noms dels palistes que 

poden formar part d'aquest vaixell, però el programa no té en compte si el nom ha 

sigut seleccionat anteriorment fins que no s'ha seleccionat (apareixerà en roig). 

En la imatge següent es mostra  la fulla “Embarcacions K4”: 

 

 
 
 

Tindre en compte que poden aparéixer espais en blanc entre els noms dels esportistes 

que poden formar part de les embarcacions, per la qual cosa cal usar la barra de 

navegació vertical per a desplaçar-se entre els noms. 
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Suport Tècnic Inscripcions: 

mserrak1@gmail.com / 639 73 44 06 

REQUISITS TÈCNICS 

Perquè  les diferents llistes desplegables en cel·la funcionen correctament es requereix  

utilitzar una versió bastant actual d'Excel  (Excel 2010 i versions posteriors). 

Per a tots aquells que no disposen d'una  versió d'Excel prou actualitzada, es 

proposen les següents opcions: 

- Dropbox (Opció Recomanada) 

Dropbox és una plataforma gratuïta per al magatzematge d'arxius. Quan s'accedeix  

a ella  a través  d'https://www.dropbox.com/ cal  iniciar sessió o crear un compte. 

Després pujar (“Upload Files”) l'arxiu  “Fulla d'Inscripcions.xlsx”.  Una vegada 

carregat, obrir-l'i anar a “Open With” i “Microsoft Excel En línia”. S'obrirà una 

finestra amb Excel En línia on es poden realitzar les inscripcions i els canvis es 

guardaran  automàticament. Una vegada finalitzades, descarregar-se l'arxiu  

seguint “Habite” i “Download” per a enviar-lo  per correu  electrònic abans de la  data 

límit. 

- Excel En línia 

Microsoft Office ofereix una versió actualitzada d'Excel que pot usar-se en línia de 

manera gratuïta. Per a usar-la, accedir a https://office.live.com/start/excel.aspx  i 

iniciar sessió o crear-se un compte. 

A continuació, pujar l'arxiu “Fulla d'Inscripcions.xlsx” i realitzar totes les 

modificacions necessàries. L'arxiu s'anirà guardant automàticament en línia. Una 

vegada acabades les inscripcions, descarregar-se l'arxiu i enviar-lo a les adreces 

de correu electrònic abans de la data límit. 

Evitar usar l'editor de Google Drive, ja que en aquest es desajusten algunes de 

les  configuracions de la fulla d'inscripcions.  

Si no és possible utilitzar cap de les opcions anteriors, hi ha la possibilitat d'usar la fulla 

d'inscripcions en una versió anterior d'Excel (en les quals no apareixen les llistes 

desplegables en les cel·les), però no es recomana  per part  del Comité Organitzador, 

ja que  el procés pot resultar més lent i conduir a errors. 

La introducció de palistes en l'apartat “Participants” es farà igual que com s'ha detallat 

anteriorment, però la configuració d'embarcacions  haurà de fer-se  escrivint els noms 

exactament igual a com  s'hagen  introduït en “Participants” o introduint el símbol “+” i 

seleccionant el nom de la persona en la fulla “Participants” (com quan s'introdueix una 

formula). 

En cas de problemes amb la Fulla d'Inscripcions, incompatibilitats amb el programari 

Excel o qualsevol altre dubte, posar-se en contacte amb el Suport Tècnic per a les 

inscripcions. 
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