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Descripció de la prova

- Equips (barques) de 4 participants.

- Sortides “face to face” x 4 (Sinó són múltiples de 4, a l’última ronda o dues últimes,  

baixaran un equip menys).

- Sortides cada 3 minuts. 

- Els 4 equips que competeixen junts en la primera mànega s’elegeixen per sorteig que es 

realitza en el moment de tancar inscripcions. 

- Número de dorsal s’assigna per sorteig.

- Posició de sortida dels 4 equips s’elegeix per sorteig al moment de sortir (han de treure un 

numero entre 4. Només es pot elegir un dels 4 llocs senyalitzats per l’organització.)

- Un participant de cada equip ha d’aguantar la seva barca des de fora l’aigua i saltar dins la 

barca en el moment de la sortida. Penalització per equip que salti a la barca abans de la 

sortida que dona el jutge -50 punts.

- Puntuació de les proves:

1. Passar 2 portes de baixada, i 2 portes de remonte (tots els components de l’equip 

han de passar per dins la porta. Tocar la porta no penalitza. Portes de baixada amb 3 

travessers. Porta de remonte amb pal únic.

Porta passada 50 punts / Porta no passada 0 punts.

2. Tocar un tubular penjat

 tocada 50 punts /  no tocada 0 punts.

3. Tocar una pancarta  sobre l’onada del centre camp eslàlom. (només l’ha de tocar un 

participant) La pancarta marca el punt de finalització de la prova dins l’aigua, i a partir 

d’aquest punt el participant amb el dorsal ja pot sortir corrent a tocar l’esquella 

d’arribada.

Pancarta tocada 50 punts. / Pancarta no tocada 0 punts.

4. Ordre d’arribada

   1r. 40 punts

   2n. 30 punts

   3r. 20 punts



    4t 10 punts

- Es puntua l’arribada en el moment que el participant que porta el dorsal (davant dreta) 

toca l’esquella a la taula dels jutges. L’última prova que han de realitzar és tocar la 

pancarta, i aquesta marca el final de  la prova i el moment que ja poden sortir de la barca 

per anar a tocar l’esquella.

- Cada equip desprès de fer la seva baixada, ha de tornar a pujar la barca al punt de sortida.

- El primer de cada mànega participa a una semifinal que té el mateix format. I es repeteix el 

procés en una final.

- Per categories amb 5 barques o menys fan final directa. 

- Categories: Masculí – femení – mixte– infantil (L’equip forma part de la categoria del 

participant més gran).

- Val tot menys palazos i estirades que es penalitzaran amb la desqualificació de l’equip.


