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REGLAMENT / INVITACIÓ: CAMPIONAT DE MARATÓ 
 

1r.- DENOMINACIÓ 

Campionat de Marató de la VIII Lliga Est 

 

2n.- COMITÉ ORGANITZADOR 

El Comité organitzador estarà format per: 

§ Federació de Piragüisme de la C. Valenciana: Vicente Tortajada Machí 

§ Federació Aragonesa de Piragüisme: Txema Esteban Celorrio  

§ Federació Catalana de Piragüisme: Albert Corominas 

 

3r.- COMITÉ DE COMPETICIÓ 

El comité de competició estarà format pels següents membres:  

§ Jutge-Àrbitre a designar per la Federació de Piragüisme de la C. Valenciana  

§ Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana: Julio González Micó 

§  Federació Aragonesa de Piragüisme: Txema Esteban Celorrio  

§ Federació Catalana de Piragüisme: Albert Corominas  

El Comité de Competició estudiarà i informarà en la reunió de delegats prèvia a la competició 
sobre els portejos i el nombre definitiu de voltes al circuit. 

 

4t.- DATA, HORARIS I SEU 

La regata se celebrarà el diumenge dia 5 de juny de 2022 a Sueca (València).  

L'oficina del campionat es fixa en les instal·lacions del club Escola de Piragüisme Sueca.  

L'horari previst s'estipula en articulat posterior. 

 

5é.- CATEGORIES, MODALITATS I DISTÀNCIES 

Tant per a homes com per a dones, s'estableixen les següents categories per any de naixement: 

§ Benjamí (nascuts en els anys 2012 i 2013)  

§ Aleví (nascuts en els anys 2010 i 2011)  

§ Infantil B (nascuts l'any 2009)  

§ Infantil A (nascuts l'any 2008) 

§ Cadet (nascuts en 2006 i 2007)  

§ Juvenil (nascuts en els anys 2004 i 2005) 

§ Sub23 (nascuts en els anys 1999 i 2003) 

§ Sènior (nascuts entre els anys 1988 i 2003) 

§ Veterà (nascuts abans de 1988) 
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Tots els palistes podran participar en la seua categoria i en la immediata superior, excepte: 

§  Els Benjamins, Alevins i Infantils que només podran fer-ho en la seua categoria i en 
modalitat individual. 

§ Els Cadets, que només podran fer-ho en la seua categoria.  

§  Els Sènior, que no podran fer-ho en categories d'edat superior. 

Estan autoritzades les tripulacions mixtes en embarcacions per a competicions de piragüisme 
adaptat, complint-se la norma de l'apartat anterior. 

Les embarcacions dobles amb tripulació de dos clubs diferents no podran participar en el VIII 
Campionat de Marató. Atés que aquesta competició es disputa a l'uníson amb el Descens del 
Xúquer, totes aquelles embarcacions d'aquest tipus inscrites en el Descens del Xúquer, per 
qüestions tècniques no podran participar en la competició de Marató, encara que les seues 
tripulacions pretenguen participar en la Marató en K1 o C1. 

Tant la categoria masculina com la femenina podran competir en la modalitat de caiac, canoa i 
Paracanoe. La categoria Paracanoe es considera absoluta.  

5é.1.- RESUM ESPECÍFIC PER A CATEGORIA VETERÀ 

La categoria veterana se subdividirà en grups d'edat en blocs de 5 anys, sempre que es troben 
en línia d'eixida 3 participants d'aquesta subcategoria, sent com a mínim de 2 clubs diferents. 

Descripció dels grups d'edat de veterans: 

VETERÀ A - nascuts entre 1983 i 1987 (de 35 a 39 anys) 

VETERÀ B - nascuts entre 1978 i 1982 (de 40 a 44 anys) 

VETERÀ C - nascuts entre 1973 i 1977 (de 45 a 49 anys) 

VETERÀ D - nascuts entre 1968 i 1972 (de 50 a 54 anys) 

VETERÀ E - nascuts entre 1963 i 1967 (de 55 a 59 anys) 

VETERÀ F - nascuts entre 1958 i 1962 (de 60 a 64 anys) 

VETERÀ G - nascuts abans de 1957 (majors de 64 anys) 

Els palistes de la categoria veterà es podran inscriure en la categoria veterà que li corresponga 
per la seua data de naixement, o, en la de sènior si l'embarcació s'inscriu en aquesta categoria 
en el temps reglamentari d'inscripcions, o bé, en el cas descrit en el paràgraf anterior.  

El dia de la prova no s'admetran canvis de categoria, excepte els establits més endavant en 
l'article 11. 

Quan una d'aquestes categories no es complete, el Comité de Competició, únic competent per 
a això, els reagruparà en subcategories de veterà/na d'edat inferior amb la finalitat de 
completar-la, podent baixar-se fins a dues subcategories. Com a excepció, les dones podran ser 
reagrupades fins a arribar a la subcategoria de Veterana A. 

Els Veterans no podran participar en categories d'edat superior a les que per data de naixement 
els corresponga. 

La categoria paracanoe es considera única. 

Excepte millor estudi del camp de regates, en totes les categories cadet, juvenil, sub23, sènior i 
Veterans fins a 65 anys (Veterà G) es realitzarà un porteig per volta de 3000, iniciant-se aquests 
en la segona volta del 3.000, per tant en la primera volta no es realitzarà porteig. Per a la 
categoria Veterà G (més de 65 anys) i categories inferiors a cadet no es realitzaran portejos. 
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Taula Resum de Categories (Distàncies i núm. de portejos provisionals):  

 HOME DONA MIXT Dist. Voltes 
Grans 

Voltes 
Xicotetes 

Portejos 

Benjamí K1 K1  1000 0 1 0 

Aleví K1 K1  1000 0 1 0 

Infantil A K1 K1  3000 1 0 0 

Infantil B K1 K1  3000 1 0 0 

Infantil C1 C1  3000 1 0 0 

Cadet K1-K2 

C1 

K1-K2 

C1 

 10000 3 1 2 

Juvenil C1 C1  13000 4 1 3 

Juvenil K1-K2 K1-K2  13000 4 1 3 

Sub23 K1 K1  13000 4 1 3 

Sènior C1 C1  13000 4 1 3 

Sènior K1-K2 K1-K2  13000 4 1 3 

Cad-Juv-
Sub23-Sènior 

C2 C2  10000 3 1 2 

Veterà A C1 K1-K2  10000 3 1 2 

Veterà A K1-K2   10000 3 1 2 

Veterà B C1 K1-K2  10000 3 1 2 

Veterà B K1-K2   10000 3 1 2 

Veterà C C1 K1-K2  10000 3 1 2 

Veterà C K1-K2   10000 3 1 2 

Veterà D C1 K1-K2  10000 3 1 2 

Veterà D K1-K2   10000 3 1 2 

Veterà E K1-K2 

C1 

K1-K2  10000 3 1 2 

Veterà F K1-K2 

C1 

K1-K2  10000 3 1 2 

Veterà G K1-K2 

C1 

K1-K2  10000 3 1 0 

Absoluta Paracanoe Paracanoe  3000 1 0 0 

Absoluta   K2-C2 10000 3 1 2 

Veterans C2   10000 3 1 2 
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6é.- DISSENY DEL CAMP DE REGATES 

El disseny del camp de regates correspon al club organitzador, però haurà de semblar-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 ciavogues en el lloc on 
s'haja de girar. 

Les zones d'embarcament, desembarcament, porteig, penalització "penal box", zones d'ajuda 
en portejos, etc... estaran degudament senyalitzades segons el Reglament General de Marató 
de la RFEP. 

 

7é.- ÀRBITRES 

Seran els designats per la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana. 

 

8é.- HORARIS  

La confirmació d'inscripcions es realitzarà en el lloc que l'organització dictamine i començarà a 
les 8.30 h, finalitzant a les 9.30 h. Posteriorment hi haurà una reunió de delegats per a explicar 
els detalls de la competició i seguidament la competició començarà a les 10.00. 
 

9é- EIXIDES 

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”. 

Els competidors que durant el procés d'alineació i eixida envaïsquen el camp de regates abans 
de la paraula “Ja” rebran un 1r avís que suposarà una penalització de 30”. Si persisteixen en la 
seua actitud, un 2n avís suposarà la desqualificació, havent d'abandonar el camp de regates 
immediatament. 

La penalització es complirà en la zona de penal box que s'habilite, deixant l'embarcació en el 
sòl. 

El jutge d'eixida tindrà la potestat de donar inici a una nova prova, sempre que els participants 
que queden en competició d'alguna eixida anterior, estiguen fora de control, havent d'avisar-los 
que estan fora de control i que es procedirà a la següent eixida. 

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

10é.- META 

La meta estarà delimitada per boies, banderes o senyals ben visibles situades entre si a una 
distància màxima de 10 metres. La meta s'aconsegueix quan la proa de l'embarcació, amb el 

tripulant a l'interior de la mateixa, travessa la línia de meta. L'organitzador establirà un embut 
en la línia de meta per a un millor control dels esportistes. 
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11é.- INSCRIPCIONS 

Per a participar en aquesta prova és requisit imprescindible que el palista es trobe en possessió 
de la llicència federativa en vigor que li habilita per a la pràctica del piragüisme, així com 
pertànyer a un club afiliat a qualsevol Federació Autonòmica pertanyent a la Lliga de l'Est. No 
obstant això, i a fi d'aconseguir un millor nivell competitiu, queda oberta la possibilitat de 
participació a clubs d'altres comunitats o països, devent els seus palistes estar en possessió de 
la llicència federativa en vigor que li habilita per a la pràctica del piragüisme. 

D'igual manera, els palistes i clubs procedents d'altres països, hauran d'aportar el corresponent 
certificat emés per la Federació del seu país d'origen que acredite que es troben en possessió 
de la Llicència federativa corresponent. 

Les inscripcions s'enviaran per correu electrònic segons la plantilla que s'adjunta (annex) a: 

federacion@fepiraguismocv.com 

Últim dia de recepció d'inscripcions: dilluns 30 de maig a les 12.00 hores. 

Molt important: Les inscripcions s'han d'enviar en format Excel (.xls) o en les taules Word de 

l'ANNEX que figura al final d'aquest document. No s'admetran en cap concepte documents 

PDF o fets a mà. Les inscripcions hauran d'indicar obligatòriament per a cada palista: DNI, nom 

i cognoms, sexe, data de naixement, tipus d'embarcació i categoria en la qual s'inscriu 

l'embarcació. 

En cas d'embarcacions d'equips, les inscripcions dels dos palistes es realitzaran EN LA MATEIXA 
FILA tal com s'indica en l'ANNEX. 

Es podrà realitzar un control de llicències al lliurament de dorsals. El Jutge àrbitre té la potestat 
de sol·licitar el DNI a l'efecte d’identificació quan així ho considere oportú. 

A les 8.30 hores es confirmaran les inscripcions. 

A les 09.45 hores es realitzarà una reunió tècnica amb els delegats d'equips per a 
explicar el procés de la competició. 

El dia de la prova els clubs només podran donar de baixa vaixells, igual que es fa en les 
competicions nacionals.  

El Comité de Competició és l'únic competent per a agrupar categories que no es puguen formar 
en virtut del nombre de vaixells i clubs inscrits en ella. 

12é.- SISTEMA DE PUNTUACIÓ 

Totes les categories recollides en aquest reglament (veure article 5) poden aportar punts a la 
classificació de cada club. Perquè una categoria tinga la consideració de “categoria puntuable” 
ha de tindre inscrits i prendre l'eixida almenys tres embarcacions de dos clubs diferents.  

A l'efecte de poder puntuar, si alguna categoria o modalitat no compleix aquests requisits, 
seguint el que es disposa en els articles anteriors, el comité de competició podrà reagrupar 
diverses categories o modalitats fins que complisquen l'esmentat requisit. 

Com a norma general es prendrà la puntuació establida en el quadre núm. 1, encara que 
s'estableix la següent excepció: 
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Les categories des de Benjamí fins a Infantil i veterans puntuaran amb el quadre 2. 

 

 

 
 

 
S'estableix un TANCAMENT DE CONTROL D'1 minut per cada quilòmetre de recorregut des de 
l'arribada del primer classificat en cada prova a excepció de les categories des de Benjamí fins a 
Infantil, on no existirà tancament de control. 

 
Per a poder puntuar han de complir-se els requisits anteriorment esmentats, a més: 

 
§ L'entrada en meta del palista ha de produir-se abans del tancament de control de la 

prova. 
 

§ Únicament puntuaran els 18 primers classificats del quadre 1, i els 10 primers classificats 
del quadre 2. 

 
§ En cada prova només podran puntuar 3 embarcacions del mateix club. La resta ocuparan 

plaça, però no puntuaran. 
 
13é.- PUNTUACIÓ PER CLUBS 

A l'efecte de la puntuació de la Lliga de l'Est, la puntuació serà la següent: 
 

QUADRE DE PUNTUACIÓ PER CLUBS 

Lloc Punts  Lloc Punts 

1 13 6 5 

2 11 7 4 

3 9 8 3 

4 7 9 2 

5 6 10 1 

 

  

QUADRE Nº 1 
Lloc Punts  Lloc Punts 

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

  

QUADRE Nº 2 
Lloc Punts  Lloc Punts 

1º 13 6º 5 
2º 10 7º 4 
3º 8 8º 3 
4º 7 9º 2 
5º 6 10º 1 
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14é.- 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. Si l'empat persisteix serà amb 
el de major nombre de segons llocs. Cas de continuar existint empat, serà amb el de tercers 
llocs, i de persistir, amb el de quarts llocs, etc… fins a aconseguir trencar l'empat. 

Per als empats d'una prova: Es donarà la mateixa puntuació i classificació als empatats. 

 

15é.- RESULTATS I RECLAMACIONS 

Els resultats es publicaran a mesura que vagen concloent les proves, donant-se vint minuts per 
a les reclamacions, que seran entregades per escrit en pròpia mà del Jutge Àrbitre previ 
pagament de la taxa corresponent (20 €), retornant-se aquest import si s'estima la reclamació. 
S'admet també la publicació dels resultats per mitjans electrònics com a whatsapp. 

 

16é.- LLIURAMENT DE TROFEUS 

S'entregaran medalles als tres primers classificats de cada categoria i modalitat, així com tres 
trofeus als primers clubs classificats.  

Per qüestions d'imatge, premsa, etc,… els palistes i clubs mereixedors de recompensa hauran 
de pujar a recollir-la amb la indumentària del club, quedant expressament prohibit pujar al podi 
amb roba que no siga clarament identificativa del club al qual pertany. Cas de fer cas omís, no 
s'entregarà el trofeu.  

Si durant el lliurament de trofeus no es trobara el palista mereixedor de medalla, la recollirà el 
cap del seu Equip, que també haurà de pujar perfectament uniformat, i cas de no trobar-se 
aquest, no s'entregarà. 

 

17é.- IDENTIFICACIÓ DELS ESPORTISTES DURANT LES COMPETICIONS: TAULETES I 

INDUMENTÀRIA 

Per a la perfecta identificació dels esportistes és obligatori que cada embarcació porte tauletes 
i la seua tauleta amb el dorsal corresponent. 

Per a aquelles embarcacions que requerisquen fixar la tauleta mitjançant cintes adhesives, 
aquestes hauran de ser transparents, quedant expressament prohibides aquelles que dificulten 
als àrbitres la visió del dorsal. 

§ Cada club haurà d'aportar les seues pròpies tauletes (suport físic). 

 

18é.- ALLOTJAMENTS I DESPLAÇAMENTS 

Aniran per compte dels participants. 
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19é.- MESURES DE SEGURETAT A ADOPTAR PELS CLUBS I ESPORTISTES 

Els responsables dels equips i els esportistes han d'assegurar-se que les seues embarcacions 
disposen dels sistemes de flotabilitat adequats. 

També serà funció del responsable de l'equip, prèvia informació dels organitzadors i Comité de 
Competició, informar els esportistes del recorregut de la prova, advertint-los si existeixen zones 
on la navegació en piragua pot resultar perillosa. 

Es recomana que els responsables de cada equip donen a conéixer als esportistes les normes de 
seguretat suggerides per la Reial Federació Espanyola en els seus reglaments o en els textos de 
formació de tècnics. 

És obligatori (i esportiu) que tot competidor que veja a un altre en situació de perill, li preste 
tota l'ajuda possible, en cas contrari pot ser desqualificat, fins i tot a perpetuïtat. 

Queda terminantment prohibida la participació de palistes que no dominen la natació, sent 
responsable del seu incompliment l'entrenador i directius del club al qual pertanga. 

Serà obligatori l'ús de jupetí salvavides per a les categories benjamins, alevins, infantils i cadets. 

La no adopció de les mesures de seguretat per part dels caps d'equip, o per part dels propis 
palistes, eximeix de responsabilitat tant als àrbitres com al Comité de Competició, Comité 
Organitzador i Federacions membres de la Lliga de l'Est. 

 

20é.- DISPOSICIÓ FINAL 

Per al no contingut en les presents bases s'atendrà al que es disposa en el Reglament General i 
Tècnic de la R.F.E.P. 

L'organització no es fa responsable dels danys que pogueren causar-se a persones, 
embarcacions i altre material dels clubs tant en el transcurs de la competició com en el transport 
a aquesta. 

 

21é.- INFORMACIÓ 

Per a més informació dirigir-se a: 

FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
C/ Callosa d´Ensarrià, 2-A, 1 pta 1a 

46007 VALÈNCIA 

96 315 44 67 

federacion@fepiraguismocv.com 

Web: www.fepiraguismocv.com 

Horari d'atenció al públic: dilluns i dijous de 10.00 a 13.30 hores  

Mòbil: 649570338 
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ANNEX 
 

FULL D'INSCRIPCIÓ 
 

COMPETICIÓ: 
COMPETICIÓ DE MARATÓ DE LA VIII LLIGA EST D'AIGÜES TRANQUIL·LES 
LLOC I DATA: 
SUECA (València), 5 de juny de 2022 
CLUB: 
 

C.I.F.: 
 

DOMICILI:  
 

POBLACIÓ: CODI POSTAL:  
  

FEDERACIÓ: 
 

CAP D'EQUIP: TELÈFON DE CONTACTE: 
  

COLOR DE LA SAMARRETA: CORREU ELECTRÒNIC: 
  

 
 
 
 
 
 

 

Signat:  

 N.I.F.:   
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EMBARCACIONS INDIVIDUALS 

DNI NOM I COGNOMS Sexe Categoria Tipus 
Embarcació 

Data 
Naixement 
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DNI NOM I COGNOMS Sexe Categoria Tipus 
Embarcació 

Data 
Naixement 
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EMBARCACIONS DOBLES (inscriure als dos palistes d'aquestes embarcacions EN LA MATEIXA LÍNIA) 
 

Dades dels palistes que formen la tripulació del vaixell d'equip Categoria en la qual s'inscriu el vaixell 

DNI  
PALISTA 1 NOM I COGNOMS PALISTA 1 Data 

Naixement 1 
DNI  

PALISTA 2 NOM I COGNOMS PALISTA 2 Data 
Naixement 2 Sexe Categoria Tipus 

Embarcació 
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Dades dels palistes que formen la tripulació del vaixell d'equip Categoria en la qual s'inscriu el vaixell 

DNI  
PALISTA 1 NOM I COGNOMS PALISTA 1 Data 

Naixement 
DNI  

PALISTA 2 NOM I COGNOMS PALISTA 2 Data 
Naixement 

Sexe Categoria Tipus 
Embarcació 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


