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Art. 1.- COMITÉ DE COMPETICIÓ. 
 
A més del que es disposa en l'art. 3 de les Bases Generals de Competició de la FPCV, també forma part 
d'aquest Comité de Competició el Coordinador de Seguretat, sempre que la prova es desenvolupe en la 
mar, no sent necessari aquest membre si la mateixa es desenvolupa en aigües tranquil·les. 
 
 
Art. 2.- COMPETICIONS DE LA LLIGA. 
 
La Lliga Autonòmica de Vaixell Drac estarà formada per les competicions següents: 
 

Núm Data Lloc Distància 
Data límit 
Recepció 

inscripcions 
1 5 de juny 2022 R.C.N. TORREVIEJA 200 M. 30-05-2022 

2 17 juliol de 2022 C.P. ESPADÁ MILERS-ONDA/FPCV 
Pantà del Sitxar (Onda-Castelló) 

200 M. 11-07-2022 

3 16 Octubre de 2022 R.C.N. TORREVIEJA 200 M. A determinar 
 
Observacions: La segona prova serà considerada per la Federació de Piragüisme de la Comunitat 
Valenciana com a Campionat Autonòmic de Barco Dragon 

 
 
Art. 3.- HORARIS. 
 

§ 08:30: Confirmació i modificació d'inscripcions. 
§ 09:00: Reunió tècnica amb els caps d'equip. 
§ 09:15: Control d'embarcacions / palistes. 
§ 10:00: Començament de les diferents sèries de competicions. 
§ 13.30: Fi de la competició. 
§ 14.00: Lliurament de Trofeus. 

 
 
Art. 4.- PARTICIPACIÓ. 
 
Segons el que es disposa en les Bases Generals de Competició, especificant, a més: 
 

4.1.- De la participació d'un club: 
 
Atés que aquesta és una modalitat de recent implantació, i amb l'objectiu de fomentar-la, el Comité de 
Competició estudiarà la possibilitat d'admetre que el Cap d'Equip o el seu representant puguen participar 
en la prova, sempre que aquest designe a una altra persona que puga col·laborar amb el Jutge Àrbitre en 
la resolució de problemes que puguen sorgir, devent aquest tindre llicència d'esportista o directiu. 
 
L'incompliment d’aquest requisit, o dels establits en les Bases Generals de Competició, suposarà la no 
admissió del Club en qüestió per a participar en les competicions que integren aquesta LLIGA, o bé la seua 
desqualificació posterior, una vegada comprovada la documentació en la FPCV. 
 
Queda oberta la participació de clubs d'altres comunitats, prèvia consulta amb la secretaria tècnica de la 
FPCV, i es considere d'interés esportiu la mateixa, sent d'obligat compliment per aquests el que es disposa 
en la Bases generals de Competició de la FPCV. 
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4.2.- De la participació d'un Palista en les competicions puntuables: 
 

a) Els palistes de categoria infantil ÚNICAMENT podran participar en la posició de Tambor, havent 
de portar el seu respectiu jupetí salvavides i tindre llicència en vigor. 
 

b) Podran participar esportistes de diferents clubs en una mateixa embarcació drac prèvia sol·licitud 
i autorització de la FPCV. Aquestes embarcacions passaran a formar part d'un club neutre. Si 
resultaren mereixedores de premi, ocuparan lloc de podi, però no puntuaran. 

 
 
Art. 5.- CANVI DE CLUB. 
 
El piragüista que haguera participat en alguna de les competicions puntuables, podrà canviar de club i 
participar amb el seu nou club en posteriors competicions. 

 
Una vegada efectuat el canvi de club, l'embarcació en la qual participe el palista en qüestió no podrà 
puntuar en cap de les competicions d'aquesta Lliga. 
 
 
Art. 6.- INSCRIPCIONS. 
 

6.1.- Clubs de la nostra Comunitat. 
 
Les inscripcions hauran de realitzar-se inexcusablement a través de la plataforma d'inscripcions de la FPCV 
abans de les 12.00 hores del dia fixat com a data límit de recepció en l'article 2 d'aquestes Bases. Per a 
això es facilitarà als clubs dos enllaços d'accés al nou programa informàtic que la FPCV ha desenvolupat per a 
tal efecte (apartat COMPETICIONS/BARCO DRAGON/III LLIGA BARCO DRAGON): 
 

1. Enllaç al pagament de QUOTA DE CLUB. Per a la seua participació a tota la lliga o a una competició 
específica. 

2. Enllaç d'accés a la inscripció dels palistes participants. 
 
NOTA: En cas que no s'aplique aquest sistema online, s'utilitzarà el model d'inscripció que figura al peu 
d'aquestes Bases, tal com s'indica en l'apartat 6.2. 

 
6.2.- Clubs de Fora de la nostra Comunitat. 

 
En el cas que algun club no pertanyent a la FPCV desitjara participar en alguna de les proves que componen 
aquesta Lliga, incloent el Campionat Autonòmic, haurà d'emplenar el document en format word (.doc amb 
format de taula) que s'annexa al final d'aquestes Bases, no admetent-se baix cap circumstància documents 
manuscrits, ni en format PDF, JPG, etc… Aquest arxiu serà remés per correu electrònic, dins del termini 
anteriorment fixat, a l'adreça de correu electrònic federacion@fepiraguismocv.com. 

 
L'abonament de les quotes de participació dels clubs no pertanyents a la FPCV, es realitzarà prèvia 
liquidació de la FPCV en el compte de BANCO SABADELL - ES60  00810228370001637369 

 
Els clubs, tant d'aquesta CCAA, com d'una altra, podran inscriure com a titulars el nombre de palistes i 
embarcacions, per modalitat i categoria que considere oportú, previ pagament de les quotes 
corresponents. 
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6.3.- Quota d'inscripció Clubs. 
 
La quota d'inscripció per participar en la Lliga i Campionat Autonòmic de Barco Dragon de la Comunitat 
Valenciana serà de 180,00 €. 

 
La quota per als clubs interessats a participar únicament en alguna de les competicions d'aquesta Lliga 
serà de 75,00 € per competició. 
 

6.4.- Quota d'inscripció Palistes. 
 
La quota de participació per palista en cada competició d'aquesta Lliga, serà de 10,00 € per a totes les 
categories.  

 
Si un palista s'inscriguera per a participar en més d'una embarcació, aquest només pagaria una quota de 
10,00 €. 
 

6.5.- Nombre d'embarcacions que cada club pot inscriure. 
 
En virtut del nombre de palistes que cada club inscriga, podrà formar tantes embarcacions com 
s'assenyalen en el quadre següent: 
 

Nombre total de palistes inscrits en cada 
competició per un club: 

Nombre total de tripulacions que poden 
participar en la competició per cada club: 

10-20 palistes 2 tripulacions 
21-30 palistes 4 tripulacions 
31-40 palistes 6 tripulacions 
41-50 palistes 8 tripulacions 
51-60 palistes 10 tripulacions 
61-70 palistes 12 tripulacions 
71-80 palistes 14 tripulacions 
81-90 palistes 16 tripulacions 

91-100 palistes 18 tripulacions 
 
 

Art. 7.- CATEGORIES I RANG D'EDAT I MODALITATS. 
 

7.1.- Categories. 
 
OPEN: Les embarcacions categoria Open podran estar formades per esportistes de qualsevol gènere de 
manera indiferent. 
 
MIXT: Les embarcacions categoria Mixta hauran d'estar formades per palistes de gènere masculí i femení 
sempre que la tripulació en competició siga, en tot moment, un mínim de 4 i un màxim de 5 esportistes 
de cada gènere.  
 
DONES: Les embarcacions categoria femení hauran d'estar formades per palistes de gènere femení en tot 
moment. 

  
BCS: Les embarcacions categoria DB12 BCS hauran d'estar formades per 10 palistes de gènere femení més 
timoner i tambor. El 100% de les palistes deurà acreditar fefaentment que són supervivents de càncer de 
mama i de categoria Sènior.  
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DGC: Les embarcacions categoria DB12 Paradrac hauran d'estar compostes per 10 palistes més timoner i 
tambor, dels quals ha d'haver-hi un màxim de 5 palistes o un mínim de 4 palistes que acrediten tindre una 
discapacitat (física, intel·lectual o sensorial) sense importar el gènere, i un màxim de 5 palistes o un mínim 
de 4 palistes sense discapacitat. No existeix restricció quant al gènere de cap dels palistes. Tots ells han 
de ser categoria Sènior. 

 
ACS: Les embarcacions categoria ACS hauran d'estar formades per palistes de qualsevol gènere que hagen 
patit alguna malaltia relacionada amb el càncer de qualsevol tipus i que així ho demostren mitjançant la 
presentació de certificat mèdic on quede constància d'això.  
 
Nota: Les posicions de timó i tambor queden excloses de les limitacions referent a gènere i rang d'edat, 
podent ser aquests de qualsevol edat i gènere en qualsevol de les modalitats, no afectant el nombre 
d'esportistes per gènere de la modalitat Mixta i no havent de complir amb els requisits de la modalitat 
BCS, ACS i DGC. Tant els tambors com els timoners de cada tripulació hauran de pertànyer al club al qual 
aquesta representa i estar degudament inscrits. 
 
Queda a elecció del comité organitzador les categories que s'inclouran en cadascuna de les competicions 
d'aquesta lliga, devent almenys ser presents les següents: 
  

§ DB12 SÈNIOR OPEN  
§ DB12 SÈNIOR DONES.  
§ DB12 SÈNIOR MIXT.  
§ DB12 VETERÀ OPEN.  
§ DB12 VETERÀ DONES. 
§ DB12 VETERÀ MIXT. 
§ DB12 JÚNIOR OPEN. 
§ DB12 JÚNIOR MIXT 
§ DB12 BCS. 
§ DB12 ACS.  
§ DB12 DGC PER A-DRAC. Aquesta modalitat inclou les següents discapacitats: Discapacitat físic 

adaptat i/o inclusiu, discapacitat intel·lectual inclusiu, discapacitat sensorial adaptat i/o inclusiu, 
malalt mental inclusiu. 
 

Nota: La categoria BCS, ACS ha de tindre un mínim de 5 palistes que reunisquen els requisits per a 
participar en aquestes categories. En cas de no ser completada podrà ser-ho amb palistes combinats 
d'ACS, BCS femenines. 

 
La categoria DGC ha de tindre un mínim de 4 i màxim de 5 membres DGC podent ser completats per palistes 
de qualsevol gènere fins a aconseguir el número mínim de 8 palistes. 

  
El mètode de competició serà per eliminatòries i es descriurà en la reunió prèvia de caps d'equip.  
 

7.2.- Participació de Palistes i Rang d'Edat. 
 
Perquè un palista puga participar, a més de l'indicat en les Bases Generals de Competició 2022, 
s'especifiquen les següents normes: 
 
En les categories DB12 les tripulacions hauran d'estar formades per un mínim de 8 i un màxim de 10 
palistes, més 2 palistes de reserva. Tots aquests palistes inscrits dins de la mateixa categoria podran 
intercanviar-se entre ells en les diferents sèries del campionat. 
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En les categories DB22 les tripulacions hauran d'estar formades per un mínim de 18 i un màxim de  
20 palistes, més 4 palistes de reserva. Tots aquests palistes inscrits dins de la mateixa categoria podran 
intercanviar-se entre ells en les diferents sèries del campionat. 
 
Tant el tambor com el timoner queden fora de pertànyer a la categoria establida, podent ser tambor fins 
a la categoria Aleví i timonera fins a la categoria Cadet. 
 
  
JÚNIOR: Tots els palistes que componguen la tripulació hauran de ser de categoria Júnior o Cadet.  
SÈNIOR: Tots els palistes que componguen la tripulació hauran de ser de categoria Júnior, Sènior o 
Veterà. 
VETERÀ: Tots els palistes que componguen la tripulació hauran de ser de categoria Veterà, sense 
distinció de grups d'edat. 

 
 
7.3.- Modalitat. 

  
DB12: Dragon Boat de 10 places més timonera i tambor. 
 
Tots els palistes hauran de complir amb el rang d'edat i categoria establida en cada competició. 
Cada tripulació DB12 podrà tindre un màxim de 2 palistes reserves, que podran formar part de qualsevol 
de les carreres que dispute la tripulació. 

 
Les tripulacions hauran d'estar formades en tot moment durant la competició per un mínim de 8 palistes 
en el vaixell. 
 
 

7.4.- Distància de Competició. 
 
La distància de competicions de la Lliga serà de 200 metres en línia, separada per carrers. 
 
En el cas d'una inscripció amb pocs equips, i amb la intenció de promocionar aquesta especialitat, en el 
mateix dia es podrien realitzar sèries de 500 metres, per carrers separats.  
 
 
Art. 8.- DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETICIÓ. 
 
La competició es desenvoluparà en línia per carrers separats amb un total de  3 embarcacions per mànega. 

 
Inscrits Fase Nombre de Mànegues Passen de Fase 

> 6 Classificatòria Les necessàries Els 6 millors temps 
Entre 4 i 6 Semifinal 2 Els 3 millors temps 

Fins a 3 Final directa 1 - 
 
El temps obtingut per cada embarcació servirà de base per al seu pas a la fase següent. 
 
Per a conéixer la mànega i el número de carrer en la qual participarà cada equip, l'equip arbitral realitzarà 
un sorteig. L'ordre d'assignació de vaixells serà: Verd, Roig i Blau, per a cadascuna de les mànegues. 

8.1.- Procediment. 
 
Els Caps d'Equip hauran de confirmar la participació del seu equip, i realitzar les modificacions en les 
oficines habilitades per l'organització. 
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En l'acte de confirmació i modificació d'inscripcions, i una vegada publicada la composició de les 
tripulacions en l'ordre del dia, cada club podrà realitzar baixes i canvis amb un màxim de DEU 
modificacions. 
 
Una vegada fets els canvis i anul·lacions d'embarcacions, serà obligatori que els Caps d'Equip signen la 
documentació en la qual apareixen aquestes modificacions d'inscripció. 
 
Els Clubs que no assistisquen a l'acte de confirmació i modificació d'inscripcions, no podrà donar de baixa 
cap embarcació o palista. Pel que es donaran per vàlides i confirmades les enviades dins del termini i en 
la forma escaient a la Federació. 
 
Aquelles embarcacions que no siguen inscrites com a titulars en una prova dins del termini reglamentari 
d'inscripció, no podran participar. 
 
 

8.2.- Identificació dels Palistes. 
 
Els dorsals podran ser facilitats per la FPCV en cas de ser necessari. 
Al final de cadascuna d'aquestes Competicions, serà obligatori retornar el dorsal als organitzadors 
d'aquestes. Els Clubs hauran d'abonar a la FPCV la quantitat de 50 € per cada dorsal no retornat o entregat 
defectuós. 
 
 

8.3.- Desqualificacions. 
 
Les tripulacions/vaixells desqualificats hauran d'abandonar el recorregut quan els siga indicat per l'Àrbitre 
corresponent. La negativa a abandonar el camp de regates, serà valorada pel Comité de Competició per 
si és mereixedora de proposta de sanció, davant la FPCV que resoldrà per l'Òrgan corresponent. 
 
La desqualificació d'un palista o més d'una tripulació suposarà la desqualificació de la tripulació al complet 
en la categoria i distància en què aquesta estiga participant, no veient-se afectada la mateixa tripulació 
en altres categories o distàncies en les quals poguera participar. 
 

8.4.- Assignació de mànega i carrer en semifinals. 
 
Quan la fase Semifinal s'aconseguisca mitjançant la consecució de temps en la fase eliminatòria, les 
embarcacions se situaran de la següent forma: 
 

Classificació en Classificatòria Mànega Vaixell Carrer 
Millor temps en classificatòria 1 Verd 2 

2n millor temps 1 Roig 3 
3er. millor temps 1 Blau 1 
4t millor temps 2 Verd 2 

5é temps 2 Roig 3 
6é temps 2 Blau 1 
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8.5.- Assignació de carrers en la final. 
 
L'ordre de col·locació de les embarcacions en aquesta fase final serà el següent: 
 

Classificació en Semifinal Vaixell Carrer 
Millor temps en Semifinal Verd 2 

2n millor temps Roig 3 
3er. millor temps Blau 1 

 
Com a norma general, la tripulació d'una embarcació no podrà canviar a cap dels seus integrants quan el 
canvi de fase s'aconseguisca mitjançant el sistema de classificatòries, semifinals i final, de manera que la 
tripulació inicial es mantinga fins al final d'una competició. 
 

8.6.- Reclamacions. 
 
Qualsevol protesta referent al dret de participació d'un club, s'haurà de presentar al Jutge Àrbitre. 
 
Els Caps d'equip tindran 5 minuts una vegada publicats els resultats de cada categoria per a manifestar la 
intenció de reclamar. Aquest anunci ha de ser donat al Jutge Àrbitre o al Jutge de resultats en l'oficina de 
reclamacions o de protestes. 
 
Una vegada manifestada la seua intenció de reclamar, els Caps d'Equip han de redactar les protestes i 
entregar-les al Jutge Àrbitre no més tard de 20 minutos després de publicats els resultats. 
 
El Jutge Àrbitre acceptarà el formulari de la protesta si va acompanyat d'una taxa de 20 €. Les Taxes seran 
retornades si la reclamació és estimada. 
 
Els participants tindran dret d'apel·lació, segons els Reglaments de la RFEP, en forma i termini. 
 
 
Art. 9.- RECORDATORI. 
 

9.1.- Palistes. 
 
Els palistes hauran d'estar equipats segons les normes de seguretat, establides en el Reglament de Barco 
Dragon (ICF). 
 
Compliran el preceptuat en els Reglaments i Normes de la RFEP per a cada tipus de competicions. 
En cas que no es complisquen les normes de seguretat, el Jutge Àrbitre podrà prohibir la participació a un 
competidor o embarcació. 
 

9.2.- Reunió de Caps d'Equip. 
 
La reunió tècnica amb els Caps d'Equip, per a cada competició que integra la Lliga, es durà a terme 
obligatòriament amb la presència de tot el Comité de Competició, mínim 1 h. abans del començament 
d'aquesta, facilitant en la mateixa tota la informació necessària: 
 

§ Programa horari definitiu. 
§ Llista d'Eixides. 
§ Dorsals. 
§ Altra informació, etc… 
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Perquè aquesta siga operativa, en aquesta reunió només s'admetrà als Caps d'Equip i a un membre del 
seu club que l'ajude a prendre les degudes notes.  
 
 
Art. 10.- MATERIALS. 
 
L'organització facilitarà material i pales per als esportistes en cas que fora necessari. 

 
Aquells clubs que desitgen entrenar el dia / els dies anteriors a una competició hauran de sol·licitar-ho a 
l'organització amb anterioritat. 

 
Els esportistes podran utilitzar les seues pròpies pales, sempre que complisquen amb els requisits establits 
en el Reglament de Barco Dragon de la ICF. 

 
Quan així ho considere el Comité de Competició serà obligatori que cada participant porte jupetí 
salvavides apropiat per al seu pes i mesures corporals, sent aplicable a totes les tripulacions de les 
categories i modalitats que indique el Comité. 
  

10.1.- Embarcacions. 
  
Les embarcacions hauran de complir les normes de pesos i mesures establides en el Reglament de Barco 
Dragon (ICF).  

  
Les embarcacions seran facilitades per l'organització de la competició, no podent utilitzar-se 
embarcacions pròpies dels clubs llevat que siga aprovat per l'organització de l'esdeveniment prèviament.  
 
 
Art. 11.- PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ. 
  
Perquè una categoria/modalitat adquirisca la categoria de "puntuable", deuran inscriure’s i prendre part 
almenys 3 embarcacions o tres equips de dos clubs diferents. 
  
En cas que una categoria/modalitat no aconseguisca la condició de "puntuable", amb l'objectiu de 
fomentar aquesta modalitat, s'atorgaran 18 punts a la primera embarcació i 10 a la segona embarcació 
que entren per línia de meta. 
  
Per a cadascuna de les proves d'aquesta Lliga, el sistema de puntuació serà el següent: 
 
Puntuaran els 3 vaixells de la fase final que entren en meta, amb la següent puntuació. 
 

Posat fase final Punts 
1 36 
2 34 
3 32 
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També puntuarán els vaixells de la Semifinal, de la següent manera: 
 

Posat fase Semifinal Punts 
1 0 (va a final) 
2 0 (va a final) 
3 0 (va a final) 
4 30 
5 29 
6 28 

 
 

11.1.- Puntuació per Clubs. 
 
Finalitzada la competició, es durà a terme la classificació general dels Clubs participants, que s'obtindrà 
de la suma dels punts obtinguts per cada embarcació durant la competició. 
  

Quadre Puntuacions Clubs 
Lloc Punts 

1 13 
2 11 
3 9 
4 7 
5 6 
6 5 

 
 

11.2.- Desempats. 
 
En cas d'empat en la classificació final de clubs, aquest es resoldrà a favor del club que major nombre de 
primers llocs haja aconseguit en les diferents competicions puntuables (semifinals i finals). En cas de 
persistir l'empat, es continuarà amb els segons llocs, i de no aconseguir el desempat es continuaria amb 
els tercers llocs i així progressivament fins a aconseguir el desempat. 
 
 
Art. 12.- PENALITZACIONS I QUOTES D'INSCRIPCIÓ. 
  
Seran penalitzades amb 20 € les embarcacions anul·lades, pel Cap d'Equip del seu Club, en l'acte de 
confirmació d'inscripcions.  

 
Les embarcacions que no hagen sigut anul·lades pel Cap d'Equip i no participen en la fase eliminatòria o 
qualsevol de les següents fases en les quals s'hagen classificat tindran penalització econòmica de 40 €.  
 
Art. 13.- PUBLICITAT. 
 
Els participants podran portar en el casc de les seues embarcacions, la següent publicitat (quan no siguen 
embarcacions propietat de la FPCV): 
 

§ Dels seus propis patrocinadors. 
§ Dels patrocinadors del club al qual representen. 
§ La que li proporcione el club seu de la competició. 
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Art. 14.- DRETS D'IMATGE. 
 
En el marc estricte de les necessitats de l'organització i amb l'objectiu únic de promoció del piragüisme a 
nivell general, o d'una determinada competició de piragüisme, o a nivell institucional, etc… els participants 
o els seus noms, els clubs, els seus equipaments, etc… podran aparéixer en: 
 

§ Fotografies. 
§ Enregistraments per a la realització de vídeos. 
§ Entrevistes per als mitjans de comunicació. 
§ Pàgines Web. 
§ Xarxes Socials. 

 
 
Art. 15.- INFORMACIÓ. 
 
Per a qualsevol informació relacionada amb aquesta Lliga, pot consultar-se a la FPCV. 
 
Art. 16.- ALTRES NORMES. 
  
Les normes per a les competicions puntuables d'aquesta LLIGA es regiran per aquest reglament, per les 
Bases Generals de Competició de la FPCV i en els casos no previstos, pels Reglaments de la R.F.E.P.  
 
La FPCV no es fa responsable dels danys que pogueren causar-se a embarcacions i altre material dels clubs 
participants en aquesta Lliga, tant en el transcurs de la competició com en el transport a aquesta. 
 
La mera inscripció en el Campionat comporta directament l'acceptació de les normes ací contingudes, 
sense que càpia en cap moment possibilitat de debat o rèplica per part de clubs o palistes participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

València, març de 2022. 
EL COMITÉ DE BARCO DRAGON DE LA FPCV 

    
 

  Vist i plau 
   EL PRESIDENT  
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ANNEX 
 

FULL D'INSCRIPCIÓ (exclusiva per a clubs pertanyents a altres FFAA) 
 
 

COMPETICIÓ: 
 
LLOC I DATA: 
 
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.:   

 

NOTA: Aquest arxiu serà remés al mail indicat en les Bases dins del termini corresponent. No s'admetran 
en cap concepte inscripcions manuscrites, ni en format PDF, JPG, etc…Tan sols s'admetrà en format word 
o Excel (taules) 
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EMBARCACIONS: 
 

DNI Dorsal NOM I COGNOMS Sexe Categoria Tipus 
Embarcació 

Data 
Naixement 

  Nom de vaixell:     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Nom de vaixell:     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Nom de vaixell:     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


