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IX LLIGA DE L'EST 
PIRAGÜISME D'AIGÜES 
TRANQUIL·LES 2023 

Campionat de fons 
(OPEN) 

 
 
FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
FEDERACIÓ ARAGONESA DE PIRAGÜISME 
FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME 
 

(Obert a la participació de clubs d'altres autonomies i països) 
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1.  ORGANITZADOR, DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ DE LA 
COMPETICIÓ. 
 

Data de 
celebració Nom i organitzador Data límit 

inscripcions 

04-03-23 Campionat de Fons de la Lliga Est 
Organitza: Federació Aragonesa de Piragüisme 27-02-23 

 
 

2. COMITÉ ORGANITZADOR. 
 

Format per un representant de cada Federació Autonòmica de Piragüisme 
organitzadores d'aquesta Lliga, està constituït per les següents persones o en 
qui deleguen: 

Julio González Micó, en representació de la Federació de Piragüisme de 
la Comunitat Valenciana. 

Txema Esteban Celorrio, en representació de la Federació Aragonesa de 
Piragüisme. 

Albert Corominas, en representació de la Federació Catalana de 
Piragüisme. 

L'organització tècnica de la competició correspon a la Federació 
Aragonesa de Piragüisme. 

 
3. COMITÉ DE COMPETICIÓ. 
 

Està constituït per les següents persones o en qui deleguen: 
 
Jutge Àrbitre a nomenar per la F.A.P. 
Delegat de la FPCV      
Delegat de la FAP      
Delegat de la FCP      
 
 

4. JUTGES DE LES COMPETICIONS. 

Seran designats per la Federació Aragonesa de Piragüisme. Podran 
col·laborar els àrbitres de les federacions de la Comunitat valenciana i catalana. 
 
5. CATEGORIES I MODALITATS. 

Tant per a la categoria femenina com per a la masculina, s'estableixen les 
següents categories en funció de l'any de naixement:  
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Categoria Any naixement  Categoria  Any naixement 
Pre-benjamí 2015 en avant  Cadet  any 2007 i 2008 
Benjamí  anys 2013 i 2014  Juvenil anys 2005 i 2006 
Aleví  anys 2011 i 2012  Sub-23 entre 2000 i 2004 
Infantil B any 2010  Sènior entre 1989 i 1999 
Infantil A any 2009  Veterans 1988 i anteriors 
 
La categoria veterà s'anirà subdividint en blocs d'edat de 5 anys, sempre 

que es troben en línia d'eixida més de 3 participants d'aquesta subcategoria 
pertanyents, com a mínim, a 2 clubs diferents. 

 
5.1.- MODALITATS  

  Home  Home  Dona Dona Home i dona 
Pre-benjamí K1   K1     
Benjamí  K1   K1     
Aleví  K1   K1   C1 
Infantil A K1 

C1 
K1 

C1   
Infantil B K1 K1   
Cadet A K1 C1 K1 C1   
Cadet B K1   
Juvenil K1 

C1 
K1 

C1 
  

Sub-23 K1 
K1   

Sènior K1   
Veterans A K1 

C1 

K1 

C1 

  
Veterans B K1 K1   
Veterans C K1 K1   
Veterans D K1 K1   
Veterans E K1 K1   
Veterans F K1 K1   
Veterans G K1 K1   
Absoluta Paracanoe   Paracanoe     

 
Tant la categoria masculina com la femenina podran competir en la 

modalitat de caiac, canoa i paracanoe.  
La categoria paracanoe es considera absoluta. 
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5.2.- ACLARACIÓ PER A CATEGORIES VETERANES 

Els palistes inscrits en la categoria veterà només podran competir en el 
grup d'edat que per data de naixement li corresponga. 

Quan una d'aquestes categories no es complete, el Comité de Competició, 
únic competent per a això, els reagruparà en grups d'edat inferior amb la finalitat 
de  completar-la, podent baixar-se fins al grup d'edat 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. 

Descripció de les subcategories de veterans: 
 

CATEGORIES VETERANS 
Veterà Any naixement Veterà Any naixement 

A 1984 1988 E 1964 1968 
B 1979 1983 F 1959 1963 
C 1974 1978 G 1954 1958 
D 1969 1973 H 1949 1953 

 
 

6. DISTÀNCIES, TANCAMENT DE CONTROL I DISSENY DEL CAMP DE 
REGATES. 
 

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 5.000 m 

 
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, l'organitzador posarà tres boies 
en el lloc on s'haja de girar. 

 
  



 

    

 
Pàgina - 5 de 11 

7. EIXIDES.  
El Jutge d'Eixida cridarà l'atenció dels competidors mitjançant la paraula 

“preparats”, i quan estiguen correctament col·locats donarà l'eixida pronunciant 
la paraula “Ja”.  

Si un competidor comença a palejar després de la paraula “preparats” i 
abans de pronunciar la paraula “Ja”, haurà realitzat una eixida falsa, rebent un 
avís. 

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

Si durant el procés d'alineació un palista rebera un segon avís i no tornara 
a la seua posició inicial, se li penalitzaria amb dos minuts sobre el seu temps. El 
tercer avís implicaria la desqualificació del palista i la seua retirada del camp de 
regates. 

L'advertiment, penalització i la desqualificació per part del Jutge d'eixida 
només afectarà la/les embarcació/ns o participant/s que provoque/n l'eixida. 

En cas que el competidor fera cas omís dels Jutges de carrera, se li 
podrien 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…, el que obliga els participants a estar atents a les 
ordres del jutge d'eixida. 

El jutge d'eixida tindrà la potestat de donar començament a una prova, 
encara que existisquen palistes d'alguna prova anterior que encara es troben 
competint, sempre que  se'ls avise d'aquesta circumstància. 

 
8. META. 
 

La meta estarà delimitada per boies, banderes o senyals ben visibles 
situades entre sí 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, creua la 
línia de meta.  

 
L'organitzador ha d'intentar establir un embut en la línia de meta per a un 

millor control dels esportistes. 
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9. HORARI I ORDRE DE LES COMPETICIONS. 
Horari general: 

Comença confirmació d'inscripcions:  10.00 h. 

Fi de confirmació d'inscripcions i reunió tècnica 
amb els delegats de clubs:  

10:30 h. 

Començament de la competició: 11:00 h. 

 
Horari provisional:  

Quan es tanque el termini d'inscripcions, s'ajustarà l'horari provisional 
segons els inscrits en cada modalitat i categoria. Les graelles s'ajustaran amb el 
número d'inscrits en cada categoria. 

 
HORARI CATEGORIES GÈNERE MODALITAT DISTAN. VOLTES 

11 H. INFANTILS HOME I 
DONA K1 I C-1 3000 M. 3 V. C. 

XICOTET 

11,30 H. 
PREBENJAMI

NS I  
BENJAMINS 

DONA I 
HOME K1 1000 M. 1 V. C. 

XICOTET 

11,30 H. ALEVÍNS DONA I 
HOME K1 I C1 1000 M. 1 V. C. 

XICOTET 

12 H. CADETS  HOME K1 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 

C. 
XICOTET 

12 H. CADETS DONA K1 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 

12,30 H. 

CADETS, 
JUVENIL, SUB 
23, SÈNIOR I 
VETERANS 

HOME C1 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 

12,30 H. 

CADETS, 
JUVENIL, SUB 
23, SÈNIOR I 
VETERANAS 

DONA C1 5000 m. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 

12,30 H. ABSOLUTA HOME  PARACANOE 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 
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12,30 H. ABSOLUTA DONA  PARACANOE 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 

13 H. JUVENIL SUB 
23 I SÈNIOR DONA K1 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 

13,30 H. VETERANS HOME K1 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 

13,30 H. VETERANES DONA K1 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 

14 H. SÈNIOR HOME K1 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 

14 H. SUB 23 HOME K1 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 

14 H. JUVENIL HOME K1 5000 M. 

1 V. C. 
GRAN I 2 
V. AL C. 

XICOTET 
 
Una vegada tancat el termini per a confirmar inscripcions, no es podran 

fer modificacions sobre la realitzada originalment. 
El nombre de categories per eixida el decidirà el Comité de Competició 

(no sent necessari estar tots els seus membres en la competició) al costat del 
Jutge àrbitre. 

 
10. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ. 
 

Tot participant haurà d'estar disposat a un control de llicències en el 
moment que el Jutge Àrbitre ho considere oportú. D'igual manera, a l'efecte 
d'identificació, el Jutge àrbitre podrà sol·licitar el D.N.I. de qualsevol participant 
en qualsevol moment de la competició. 
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10-A) De la participació d'un club 

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

a) Que el tècnic de cada club tinga llicència en vigor abans del tancament 
de les inscripcions. 

b) Que cada club nomene, mitjançant autorització per escrit, un Cap 
d'Equip, major d'edat i amb llicència en vigor. 

c) Només podran participar els clubs que tinguen llicència federativa en 
vigor. 

d) 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. 

 
10-B) De la participació d'un palista 

Perquè un palista puga participar en aquest Campionat, serà obligatori 
que complisca els següents requisits. 

a) Els palistes hauran de pertànyer a clubs que reunisquen les condicions 
de l'apartat anterior, i a més hauran d'estar en possessió de la corresponent 
llicència federativa nacional en vigor amb anterioritat a la fi del termini 
d'inscripcions. L'incompliment d'aquest requisit comportarà la no admissió del 
palista en qüestió.  

b) Es podran inscriure i participar palistes pertanyents a clubs d'altres 
autonomies i/o països sempre que ho facen a través del seu club. Els d'altres 
autonomies han d'acreditar la seua afiliació i la dels seus palistes inscrits 
mitjançant certificat de la seua federació autonòmica corresponent i/o exhibició 
de la corresponent federativa nacional. Els clubs i palistes d'altres països hauran 
d'aportar certificat de la seua Federació Estatal d'origen acreditatiu que es troben 
en possessió de llicència federativa en vigor amb anterioritat a la fi del termini de 
presentació d'inscripcions. 

c) Per a cada competició, els clubs podran inscriure tantes embarcacions 
com consideren oportú. 

d) Un palista només podrà inscriure's en una modalitat i categoria. Si per 
qualsevol circumstància es produïra la inscripció d'un palista en dues proves es 
prendrà com a vàlida la corresponent al seu grup d'edat i en modalitat K1, 
rebutjant-se les altres. 

La inscripció a totes aquestes competicins suposa la cessió de la imatge i 
l'acceptació d'aquest requisit. La no cessió de la imatge impossibilitarà la 
participació en aquesta prova. 
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Per tant, tots els clubs i palistes que compliscan amb els requisits que ací 
s'esmenten, tenen dret a participar, i si la plaça que ocupara cadascun d'ells en 
finalitzar la prova meresquera puntuació, se li concediria, ocupant plaça. 

 
 

11. INSCRIPCIONS. 
Tenen dret a inscriure's tots els esportistes dels clubs que complisquen 

amb l'article anterior. 
Per a participar en aquesta prova és requisit imprescindible que el palista 

es trobe en possessió de la llicència federativa nacional 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 de clubs d'altres comunitats o països, devent els seus palistes 
complir amb el requisit indicat. 

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 en la plantilla Excel que 
s'habilita a:  

correo@fapiraguismo.es 
Últim dia de recepció d'inscripcions: divendres 27 de febrer a les 12 

hores 
Molt important: Les inscripcions s'han d'enviar en el format d'Excel 

habilitat per a aquesta competició. No s'admetran PDF o fetes a mà. En tot 
cas, cal indicar DNI, cognoms i nom, sexe, categoria, tipus d'embarcació i 
data de naixement de cada palista 

En la plantilla s'ha de posar la mateixa denominació que en la taula resum 
de categories del punt núm. 5.1 del present reglament. 

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 10 hores es confirmaran les inscripcions. 
A les 10:30 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 i canviar 

els palistes d'embarcacions ja inscrites, igual que es fa en les competicions 
nacionals i se sol·licitarà el corresponent justificant (metge, laboral, etc). En cas 
de voler modificar categories o modalitats de palistes, l'embarcació resultant 
haurà d'estar inscrita prèviament. 
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Les inscripcions es confirmaran abans de l'inici de les proves en el lloc 

que els organitzadors disposen per a això. Perquè aquesta inscripció resulte 
acceptada, el Jutge àrbitre responsable pot sol·licitar un certificat de les llicències 
que té habilitades el club el dia de la data límit de la inscripció d'aquesta prova.  
 
12. SISTEMA DE PUNTUACIÓ. 

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

Com a norma general es prendrà com puntuació estàndard, l'establida en 
el quadre número 1, excepte per a les categories des de Pre-benjamí fins a 
Infantil, totes dues incloses, que puntuaran segons la taula 2, sempre que 
aconseguisquen la consideració de “categoria puntuable”. 

Per a poder puntuar, el palista haurà de travessar la línia dins del temps 
de control. El temps de control s'obté sumant el temps del primer classificat de 
cada categoria i modalitat (art. 5) més el temps de tancament de control de la 
prova (art. 6). 

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: 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡¡ATENCIÓ!!!!  
AQUELL CLUB QUE NO TRAMITE LES INSCRIPCIONS DINS DELS 

TERMINIS MARCATS NO PODRÀ PARTICIPAR 
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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 

 
Totes aquelles embarcacions que malgrat estar inscrites no participen, o 

les que siguen anul·lades durant l'acte de confirmació d'inscripcions, seran 
penalitzades amb 12 punts negatius, excepte en aquells casos en què l'anul·lació 
siga per causa justificada a criteri del Comité de Competició i es presente la 
deguda justificació per escrit. 

 
 
13. 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 categories. 

  
13.1.1.- Empat  

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 major nombre de segons llocs. 
Cas de continuar existint empat, serà amb els tercers llocs, i de persistir serà 
amb els quarts llocs, etc…fins a aconseguir trencar l'empat. 

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

Per als empats d'una prova, es donarà la mateixa puntuació i classificació 
als empatats. 
 
14. ALTRES NORMES. 
 

Per al no previst en aquestes bases, s'estarà al disposat en el 
Reglament General i Tècnic de la RFEP. 

  
 
 
 


