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1.- CLUBS ORGANITZADORS, DATES I LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES COMPETICIONS. 

 

La Lliga d'Hivern constarà de quatre competicions que se celebraran en les següents dates i 
llocs. 

 

Data de 
celebració Nom i organitzador Data límit 

inscripcions 
Data límit 

modificacions 

30-01-22 
1a Competició: “Lliga d'Hivern d’A. 
Tranquil·les 2022”. 
Organitza: Escúter Club Algemesí 

25-01-22 27-01-22 

5-02-22 
2a Competició: “Lliga d'Hivern d’A. 
Tranquil·les 2022”. 
Organitza: Club Piragüisme Cullera 

1-02-22 3-02-22 

20-02-22 
3a Competició: “Lliga d'Hivern d’A. 
Tranquil·les 2022”. 
Organitza: Club Piragüisme Sueca 

15-02-22 17-02-22 

13-03-22 
4a Competició: “Campionat Autonòmic 
d'Hivern 2022" 
Organitza: Penya Piragüista Antella 

8-03-22 10-03-22 

 

La plataforma d'inscripcions es tancarà coincidint amb la data límit d'inscripcions a les 
13:00 hores del dia indicat per a cada competició. 

No obstant això, cada club tindrà fins a les 13:00 hores del dia indicat com a data límit de 
modificacions per a realitzar modificacions a la inscripció original. Aquestes modificacions no 
suposaran altes de noves embarcacions sinó únicament el canvi d'un palista per un altre d'igual 
sexe, categoria i modalitat en una embarcació que ja estiga inscrita. 

Les modificacions es realitzaran mitjançant un document Word (text en format de taula) o 
Excel (full de càlcul) que serà remés per correu electrònic a la FPCV. En aquest document figurarà 
tota la informació del vaixell que es desitja modificar, i tota la informació del vaixell resultant 
després de la modificació. 

Durant el període de modificacions també es podrà donar de baixa embarcacions, 
ampliant-se el període de baixes fins a l'acte de confirmació d'inscripcions de cada competició. 

A resultes de les condicions sanitàries i mentre no es dictamine el contrari per part de la 
FPCV, les competicions se celebraran "a porta tancada", devent el club organitzador vetlar perquè 
a les seues instal·lacions no entre cap persona que no siga competidor inscrit en aqueixa 
competició, àrbitre, cap d'equip o membre del Comité de Competició o representant de la FPCV. 

 

2. CATEGORIES I MODALITATS. 

Tant per a la categoria femenina com per a la masculina, s'estableixen les següents 
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categories en funció de l'any de naixement:  

 

Categoria Any naixement  Categoria  Any naixement 
Pre-benjamí A partir 2014  Veterà A 35-39 1983 – 1987 
Benjamí B any 2013  Veterà B 40-44 1978 – 1982 
Benjamí A any 2012  Veterà C 45-49 1973 – 1977 
Aleví B any 2011  Veterà D  50-54 1968 – 1972 
Aleví A any 2010  Veterà E  55-59 1963 – 1967 
Infantil B any 2009  Veterà F 60-64 1958 – 1962 
Infantil A any 2008  Veterà G 65-69 1953 – 1957 
Cadet B any 2007  Veterà H 70-74 1948 – 1952 
Cadet A any 2006     
Juvenil any 2004 i 2005     
Sub-23 any 1999 a 2003     
Sènior entre 1988 i 2003     

 
La categoria veterana s'anirà subdividint en blocs d'edat de 5 anys, sempre que es troben 

en línia d'eixida almenys 3 participants d'aquesta subcategoria, pertanyents com a mínim a 2 clubs 
diferents. 

 

ACLARIMENT PER A CATEGORIES DE VETERANS 

Els palistes de la categoria veterà només podran inscriure's en la subcategoria que per data 
de naixement li corresponga. 

Quan una de les subcategories de veterà no es complete, el Comité de Competició, únic 
competent per a això, les reagruparà en subcategories de veterà d'edat inferior amb la finalitat de 
completar-la, podent baixar-se, en el cas dels homes, fins a dues subcategories sense arribar a la 
categoria Sènior. Com a excepció, les dones podran ser reagrupades fins a arribar a la subcategoria 
de Veterà A. 

Un veterà també podrà participar en la categoria Sènior quan l'embarcació s'haguera 
inscrit en aquesta categoria en el temps reglamentari d'inscripcions. 
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2.1.- MODALITATS  

 

 Home Dona  Home Dona 
Pre-Benjamí K1-C1 K1-C1 Cadet B K1-C1 K1-C1 
Benjamí B K1-C1 K1-C1 Cadet A K1-C1 K1-C1 
Benjamí A K1-C1 K1-C1 Juvenil K1-C1 K1-C1 
Aleví B K1-C1 K1-C1 Sub23 K1-C1 K1-C1 
Aleví A K1-C1 K1-C1 Sènior K1-C1 K1-C1 
Infantil B K1-C1 K1-C1 Veterà (A-B-C-D-

E-F-G) K1-C1 K1-C1 Infantil A K1-C1 K1-C1 
Absoluta Paracanoa Paracanoa  

 

Tant la categoria masculina com la femenina podran competir en la modalitat de caiac, 
canoa i paracanoa. La categoria paracanoa es considera absoluta. 
 
 
3. DISTÀNCIES, TANCAMENT DE CONTROL I DISSENY DEL CAMP DE REGATES. 
 

3.1.-Categories i distàncies per a totes les proves, excepte per al Campionat Autonòmic. 
  
En virtut de la categoria de cada embarcació, la distància a cobrir en cadascuna de les 

competicions d'aquesta Lliga serà: 
 

Categoria Distància Categoria Distància 
Pre-Benjamí 1.000 m. Juvenil Entre 5.000 i 10.000 m. 
Benjamí 1.000 m. Sub-23 Entre 5.000 i 10.000 m. 
Aleví Entre 1.500 i 3.000 m. Sènior Entre 5.000 i 10.000 m. 
Infantil Entre 1.500 i 3.000 m. Veterà Entre 5.000 i 10.000 m. 
Cadet Entre 5.000 i 10.000 m. Paracanoa 1.000 m. 

 
 

3.2.- Categories i distàncies per al Campionat Autonòmic d'Hivern.  

 

Categoria Distància  Categoria Distància 
Pre-Benjamí 1.000 m.  Juvenil 5.000 m 
Benjamí 1.000 m.  Sub-23 5.000 m 
Aleví 1.000 m.  Sènior 5.000 m 
Infantil 3.000 m  Veterà 5.000 m 
Cadet 5.000 m.  Paracanoe 1.000 m 
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S'estableix un TANCAMENT DE CONTROL D'1 minut per cada quilòmetre de recorregut des 
de l'arribada del primer classificat de cada categoria i modalitat, a excepció de les categories des 
de Pre-benjamí fins a Infantil on no existirà tancament de control. 

El disseny del camp de regates correspon al club organitzador, però haurà d'assemblar-se, 
en la mesura que siga possible, a l'utilitzat per als campionats d'Espanya i Autonòmics (veure 
reglaments respectius). En tot cas, els àrbitres designats realitzaran els suggeriments oportuns a 
l'organitzador per a la seua modificació. 

Per a evitar colps i maniobres irregulars, el club organitzador posarà tres boies en el lloc on 
s'haja de realitzar la ciavoga. 

 

4. EIXIDES.  

Durant tot el temps que dure la competició, els esportistes hauran de romandre dins de la 
zona delimitada que li siga assignada al seu club. Ningú podrà entrar a l'aigua sense l'autorització 
expressa d'un àrbitre o persona que es designe. 

Els àrbitres o persones en què es delegue, cridaran als participants de cada eixida club per 
club, devent aquests abandonar la zona delimitada per a dirigir-se sense dilació a l'aigua, moment 
en el qual podran llevar-se la màscara. 

El Jutge d'Eixida cridarà l'atenció dels competidors mitjançant la paraula “atents”, i quan 
estiguen correctament col·locats donarà l'eixida pronunciant la paraula “Ja”.  

Si una embarcació comença a palejar després de la paraula “atents” i abans de pronunciar 
la paraula “Ja”, haurà realitzat una eixida falsa, rebent un avís i 30 segons de penalització. 

En el cas que aquesta embarcació tornara a realitzar una eixida falsa se li desqualificarà, 
veient-se en l'obligació d'abandonar el camp de regates. 

L'advertiment, penalització i la desqualificació per part del Jutge d'eixida només afectarà a 
les embarcacions que provoquen l'eixida. 

En cas que un competidor fera cas omís dels Jutges de carrera, se li podria aplicar sancions 
disciplinàries. 

En les eixides que s'efectuen amb graelles programades, existirà un temps mínim de 2 
minuts entre graella i graella. Aquest temps serà comunicat als caps d'equip en la reunió prèvia a 
la competició, encara que podrà ser modificat sobre la marxa en funció de les característiques del 
circuit, climatologia, nombre de participants, etc.., la qual cosa obliga els participants a estar 
atents a les ordres del jutge d'eixida. 

El jutge d'eixida tindrà la potestat de donar principi a una prova, encara que existisquen 
palistes d'alguna prova anterior que encara es troben competint, sempre que  se'ls avise d'aquesta 
circumstància. 
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5. HORARI I ORDRE DE LES COMPETICIONS. 
 

Amb l'objectiu de no ajuntar molts participants en qualsevol de les seus que componen 
aquest calendari, les competicions es podran realitzar a porta tancada en horari de demà i de 
vesprada. A fi de mantindre aquesta premissa, es prega encaridament als clubs i participants que, 
en la mesura que siga possible, els competidors que hagen acabat la seua prova abandonen la seu 
de la competició.  

Totes les competicions s'iniciaran a les 10.30 h. del matí i a les 16.00 hores, encara que a 
causa de les circumstàncies úniques de cada seu i competició, aquest horari podria ser modificat, 
avisant-se d'això als clubs participants.  

L'ordre de les proves serà fixat pel Comité de Competició i serà publicat en la web de la 
FPCV. 

El nombre de categories per eixida el decidirà el Comité d'Aigües  Tranquil·les de la FPCV., i 
en defecte d'això el Comité de Competició (no sent necessari estar tots els seus membres en la 
competició) al costat del Jutge àrbitre. 
 
 

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓ. 

Totes les categories recollides en aquest reglament (veure article 2) poden aportar punts 
per a la classificació de cada club. Perquè una prova tinga la consideració de “prova puntuable” en 
una competició, han d'haver-hi inscrits i prendre l'eixida almenys  tres embarcacions de dos clubs 
diferents.  

Com a norma general es prendrà com a puntuació estàndard l'establida en el quadre 
número 1 . 

En cas que una categoria/modalitat no aconseguisca la consideració de “prova puntuable”, 
no podrà puntuar, encara que s'estableix la següent particularitat: 

- Les categories des de Pre-benjamí fins a Infantil, totes les categories femenines i la 
modalitat de Canoa i Paracanoa, quan no es consideren “categoria puntuable”, puntuaran sobre el 
quadre Número 2. Tot això amb l'objectiu de promoure i incentivar la participació. 

Per a poder puntuar, s'haurà de travessar la línia fique dins del temps de control. El temps 
de control s'obté sumant el temps del primer classificat de cada categoria i modalitat més el temps 
de tancament de control de la prova. 

Sempre que es complisquen els requisits establits en aquestes Bases, tots els esportistes 
puntuaran per als seus respectius clubs en funció de la seua posició final en la seua respectiva 
prova, d'acord amb les puntuacions que s'estableixen en els quadres següents: 
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QUADRE 1 (general) 
Lloc Punts  Lloc Punts  Lloc Punts 

1 33  7 12  13 6 
2 27  8 11  14 5 
3 21  9 10  15 4 
4 15  10 9  16 3 
5 14  11 8  17 2 
6 13  12 7  18 1 

 
QUADRE 2 

Lloc Punts  Lloc Punts 
1 13  6 5 
2 10  7 4 
3 8  8 3 
4 7  9 2 
5 6  10 1 

 
 
7. CLASSIFICACIÓ PER CLUBS. 
 

La puntuació dels clubs en una competició s'obtindrà a partir de la suma de les puntuacions 
obtingudes pels seus esportistes en les diferents proves.  

 

7.1.- Puntuació per clubs per a cada competició 

Per al seu càlcul s'estableixen les següents fases: 

Fase 1: Sobre la base dels punts dels palistes de les proves de categories Veterà s'obtindrà 
una primera classificació per clubs, que per ordre de classificació finalment 
puntuaran com es descriu en el quadre 1 anterior. La puntuació final de cada club, 
una vegada reordenada i reconvertida a la puntuació del quadre 1, es prendrà com 
a base per a la fase 3. 

Fase 2: Se sumaran els punts dels palistes de les proves fins a Sènior. 

Fase 3: Se sumaran els punts obtinguts per cada club en la fase 1 més els obtinguts per 
cada club en la fase 2. 

 El resultat de la suma dels punts obtinguts en la fase 3 determinarà l'ordre final de la 
classificació general de clubs.  

A més, i amb independència de la puntuació anteriorment esmentada, s'obtindrà una 
segona puntuació per clubs en la qual únicament puntuaran les proves de Veterans. Aquests 
puntuaran segons el quadre núm. 1 anterior.  

Per a la classificació general de clubs de la Lliga s'estarà al que es disposa en les Bases 
Generals de Competició 2022. 
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7.1.1.- Empat en una competició 

En termes generals s'estarà al que es disposa en les Bases Generals de Competició 2022, 
amb les següents puntualitzacions: 

a). - Per al còmput d'aquests llocs es tindran en compte totes les categories i modalitats 
que participen. 

 

8.- QUOTA D'INSCRIPCIÓ CLUBS A LA LLIGA.  

 La quota d'inscripció per a participar en la Lliga Autonòmica d'Aigües Tranquil·les serà de 
240,00 € euros, per a tots els clubs de la FPCV, que hauran de ser abonades a través de la 
plataforma en línia AVAIBOOK, en el moment de la inscripció, abans de celebrar-se la primera 
competició de la Lliga. 

Els clubs que no vulguen assistir al total de les proves que la componen hauran d'abonar la 
quantitat de 75 € euros per cada prova a la qual s'inscriguen. 

La FPCV subvencionarà al club organitzador de cadascuna de les competicions que formen 
la Lliga d'Hivern d'Aigües Tranquil·les amb la quantitat de 300,00 €. 
 

9.- QUOTA D'INSCRIPCIÓ DE PALISTES. 

La quota a abonar per palista en cada competició serà de  9 € per a totes les categories 
excepte les categories Pre-benjamins, Benjamins, Alevins i Infantils que no pagaran per inscriure's.  

L'import corresponent a la inscripció de palistes en cada competició s'abonarà pel club en 
el moment de la inscripció a través de la plataforma en línia. 

La sol·licitud de participació en aquestes Lligues suposa la plena acceptació de les normes 
compreses en aquest Reglament. 

 

10.- PROTOCOL DE SEGURETAT COVID-19 

A causa de la situació de pandèmia motivada pel COVID-19, la Federació de Piragüisme de 
la Comunitat Valenciana ha elaborat un protocol de seguretat per a previndre i vetlar per la  salut 
de tots participants, adaptat a la competició i que publicarà abans de donar principi la Lliga i es 
donarà trasllat als clubs organitzadors per al seu compliment per totes les parts. 

 
La FPCV nomenarà un comissari encarregat d'assessorar i ajudar als organitzadors en 

l'aplicació del protocol, així com de vetlar pel compliment estricte del mateix  per part de tots els 
participants en la competició. 
 
 
Gener 2022 
El Comité d'Aigües Tranquil·les 
Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana 


