
    

 

INVITACIÓ i BASES : 
COPA CATALANA i CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESTIL 

LLIURE 2007 
 
1.- Organització 
L’organització tècnica d’aquesta prova correspondrà a la Federació Catalana de 

Piragüisme i la seva execució anirà a càrrec dels respectius clubs organitzadors 

1a prova 4 de març de 2007 Cadí CK – La Seu d’Urgell 

2a prova 22 d’abril de 2007 AE Pallars – Sort 

3a prova  9 de juny de 2007 Cp. Salt-Ter – Salt (Campionat de Catalunya) 

 

Per la Copa Catalana es tindrà en compte la suma de les puntuacions de les tres 

proves i el Campionat de Catalunya coincidirà amb l’última prova de la Copa 

Catalana. 

 
2- Comitè de Competició i jutges 
El designarà la Federació Catalana de Piragüisme. 

 
3- Horari 
El que determini cada club organitzador, d’acord amb la FCP. 

 
4- Inscripcions. 
Les inscripcions es faran amb els impresos que s’adjunten i s’hauran de presentar a la 

FCP abans de les 21:00h del dimecres anterior a la data de competició. Les 

inscripcions es poden fer per e-mail a la següent adreça: info@piraguisme.com . Si un 

club no disposa de correu, haurà d’enviar les inscripcions al fax 973244712.  

 
5- Participació 
Només podran participar els palistes amb llicència vigent per l’any 2007 i els clubs que 

hagin abonat la quota d’afiliació a la FCP corresponent a l’any 2007.  



    

 

 
6- Modalitats i categories 

K-1   cadet, júnior, sènior i veterà, masculí i femení. 

C-1  cadet, júnior, sènior i veterà, masculí. 

OC-1  absolut masculí 

En cas que en una categoria i modalitat no hi hagi un mínim de 3 participants de dos 

clubs diferents, passaran a competir en la categoria superior o a la categoria sènior en 

el cas dels veterans. 

Amb l’objectiu de promoure aquesta disciplina del piragüisme entre el més joves, 

sempre i quan les condicions del lloc on es porti a terme la competició ho permetin, 

també podran participar el palistes de categoria infantil. 

 
7- Puntuació 
Per tal d’establir la puntuació hi haurà un mínim de 3 jutges: el jutge àrbitre, 1 jutge de 

tècnica i un jutge de varietat, que comptaran amb el suport de tres anotadors. En cas 

que hi hagi 2 o 3 jutges puntuant la tècnica o la varietat, comptarà el promig de les 

puntuacions de tècnica i de varietat. 

La puntuació final s’obtindrà de la multiplicació del resultat de tècnica pel resultat de 

varietat. 

 
8- Sistema de competició 
Mànegues:  
Totes les mànegues tindran una durada de 45sg. 

El sistema de competició s’establirà en funció del número real de participants i 

s’acordarà a la reunió de delegats prèvia a cada competició, prenent com a referència 

els criteris següents:  

• Preliminars: 2 mànegues. Sumen les dues mànegues. El 25 % dels participants 

passen a la següent ronda. 

• Quarts de final: 3 mànegues. Sumen les 2 millors mànegues. Les 10 millors 

puntuacions passen a la següent ronda. 



    

 

• Semifinals: 2 mànegues. Suma la millor mànega. Les 4 millors puntuacions 

passen a la final. 

• Final: a cada mànega s’elimina el palista amb pitjor puntuació. 

Per establir la classificació per equips s’atorgaran les següents puntuacions per cada 

categoria i modalitat:  

1er classificat 12  punts  
2 “  10 “  
3 “  8     “  
4 “  7 “  
5 “  6 “  
6 “  5 “  
7 “  4 “  
8 “  3 “  
9 “  2 “ 
10 “  1 “ 

 

La suma d’aquestes puntuacions serà la que determinarà la classificació per equips. 
 
9- Seguretat: 
Tots els palistes hauran de competir amb armilla de seguerat i casc.  

 
10- Trofeus. 
Copa Catalana (3 proves) : 

· Individuals:  

Les medalles per la classificació general de la Copa Catalana d’estil lliure 

aniran a càrrec de la FCP. 

· Per clubs:  

En base a la classificació general de la Copa Catalana d’estil lliure, trofeu per 

als tres primers clubs classificats, que aniran a càrrec de la FCP. 

 

Campionat de Catalunya: 

Trofeus i medalles a càrrec de la FCP. Medalles pels tres primers classificats de cada 

modalitat i trofeus als tres primers clubs. 

 



    

 

Les medalles i els trofeus s’hauran de recollir amb l’uniforme dels respectius clubs. 

 
11- Reclamacions 
Totes les reclamacions s’hauran de presentar per escrit, directament al jutge àrbitre i 

acompanyades d’un dipòsit de 18€, dins un termini màxim de 20 minuts a comptar des 

de la publicació dels resultats o que el cap d’equip hagi estat notificat de la 

penalització. El dipòsit de 18€ únicament es retornarà en cas que la reclamació 

presentada sigui estimada. 

 
12- Tots aquells aspectes que no hagin esta previstos en aquest reglament es regiran 

en base al que estableixi el Reglamento General y Técnico de Competiciones de la 

RFEP.  

 


