NORMAS REGULAMENTARES EXTRAORDINÁRIAS EM VIGOR EM 2021
(Atualização 23/03/2021)

ENQUADRAMENTO
Atendendo à situação pandémica vigente e às regras impostas à prática da atividade desportiva federada, torna-se
imperativo alterar um conjunto de regras competitivas, ajustando-as aos constrangimentos existentes ao nível da
organização de competições dos calendários regional e nacional, permitindo desta forma a viabilização do calendário
competitivo da modalidade.
Este documento procede a um conjunto de alterações regulamentares excecionais, a vigorar apenas na época
2021.

Regulamento Geral de Competições
Nova redação
8.1. Competições regionais

Serão realizadas competições regionais de todas as especialidades, em todas as zonas do território nacional, desde
que as mesmas sejam autorizadas pelas autoridades de saúde locais e municípios.
Nas zonas do território nacional onde não existe associação ativa, a organização será assumida pela FPC, em parceria
com clubes e municípios.
Nas zonas onde existam associações regionais ativas, a organização será assumida pelas mesmas. A FPC não
assumirá qualquer responsabilidade na organização ou fiscalização dos mesmos, ficando as respetivas associações
com a responsabilidade de fazer cumprir as normas legais em vigor e responder perante as entidades competentes
em caso de não cumprimento.
Devido às obras em curso no CAR de Montemor-o-Velho, não serão realizados Campeonatos Regionais de Regatas
em Linha das zonas onde não exista associação regional ativa. Nas zonas onde exista associação ativa, a decisão da
sua realização caberá à respetiva associação regional, no entanto os resultados e participação nos mesmos, não
serão contabilizados para efeitos de ranking nacional de 2021.
11. Pontuação anual e coletiva

A classe de KS1 de Paracanoagem, sendo uma categoria experimental, onde não existe classificação funcional dos
atletas, não atribui título nacional, nem será contabilizado para efeitos de classificação coletiva. Nesta classe não
haverá lugar a pódio. Todos os atletas participantes, independentemente da classificação obtida, serão chamados a
receber um diploma/medalha de participação.
Nova redação
18.3.2 Inscrições de ultima hora

Não serão permitidas inscrições de última hora.
Nova alínea
19.1 Regras na entrega de prémios

As entrega de prémios serão realizadas com as seguintes regras:
a)Acesso exclusivo aos atletas medalhados à zona da cerimónia
b)Proibida o ajuntamento de pessoas junto à zona da cerimónia para captação de imagens ou vídeo das cerimónias
ou outros fins.
c)Os atletas devem, no percurso para o pódio recolher a sua medalha, devidamente higienizada, numa mesa dentro
da zona da cerimónia. A mesma deve ser colocada ao pescoço de imediato.

d)Proibido o contato entre medalhados antes, durante e depois do pódio, incluindo cumprimentos e ajuntamento
para foto de grupo.
e)A cerimónia deve incluir o anúncio dos medalhados e a categoria que representam.

Nova redação
23. Abertura do secretariado

O recurso ao secretariado da prova estará disponível de forma limitada e deve apenas ser utilizado em caso de
emergência. Será disponibilizado um contato telefónico a utilizar no dia da competição. Todos os pedidos précompetitivos, habitualmente realizados junto do secretariado devem ser enviados antes da competição para
provas@fpcanoagem.pt

Nova redação
39. Resultados
Não haverá afixação de resultados no local das competições. Os mesmos serão publicados em fpcanoagem.pt e disponibilizados
no grupo oficial da FPC no Whatsapp a indicar na Ficha técnica da competição.
Nova redação
41. Campeonato nacional de veteranos
Na especialidade de Canoagem de Mar, os 20% da pontuação atribuídos ao Campeonato Nacional, serão em 2021 divididos da
seguinte forma: 15% - Campeonato Nacional; 5% - Taça de Portugal de Canoagem de Mar.
Nova redação
42. Ranking nacional de Clubes
Para efeitos de contabilização do ranking nacional, não será considerado o fator número 7 (organização de competições e outros
eventos de âmbito regional, nacional ou internacional).
Internacional).

Regulamento de Velocidade
Nova redação
1.3.3.5 Seriação
A regra referente à seriação apenas ser aplicada no escalão sénior.
Nova redação
2. Taça de Portugal de Regatas em Linha
2.2. Participação - Categorias, Classes e Provas

Masculinos

Seniores
Juniores
Cadetes

K1
K1
K1

Femininos

Seniores
Juniores
Cadetes

K1
K1
K1

200m
C1

C1
C1
C1

K1
K1
K1

500m
C1
C1
C1

K1
K1
K1

C1
C1
C1

K1
K1
K1

1000m
C1
C1
C1

Nova redação
3. Campeonato Nacional de Fundo
3.2. Participação
Em todas as categorias, caso o número de atletas inscritos seja superior a 65, serão apurados 65 atletas, de acordo com os
seguintes critérios:
- Os atletas que se sagrem campeões regionais de fundo, nas 6 zonas do território nacional (Norte, Centro, Bacia do Tejo, Sul,
Madeira e Açores),
- Através de contrarrelógio de 2000 metros, realizado na manhã„ que antecede a competição, os restantes atletas, até perfazer
os 65 atletas.
Nova redação
5.1. Celebração Campeonato Nacional de Esperanças.

Em 2020 o campeonato nacional de esperanças será disputado numa prova única.
A participação está limitada a um total máximo de 65 embarcações por categoria.
Caso de o total de inscrições seja superior a 65 atletas, será realizada uma ponderação de acordo com o total de atletas filiados
de cada clube com atletas inscritos na respetiva categoria, e aplicada a percentagem identificada, sendo solicitado que os clubes
realizarem cortes às suas inscrições até 48h depois do término do prazo de inscrições.

Nova redação
5.9. Pontuação individual
Aos classificados em cada grupo de pontuação, serão atribuídos os seguintes pontos:
Classificação

Pontuação

1º
2º

34
28

3º

22

4º

16

5º

14

6º

12

7º

10

8ª

8

9º

6

10º

4

11º

2

(…)

2

Para efeitos da pontuação para o Campeonato Nacional de Esperanças 2020, é vencedor o atleta melhor classificado na
competição realizada.
Quem chegar fora do tempo de controlo ou não terminar a prova não pontua para o clube.

Eliminado
5.10. Desempates
Nova redação
5.11. Atribuição de prémios
Serão atribuídas as medalhas de campeonato nacional aos três primeiros classificados de cada categoria, no final da prova.

Nova redação
5.12. Pontuação coletiva
Para efeitos de pontuação coletiva serão consideradas todas as classes, resultando a pontuação coletiva da soma de todos os
pontos acumulados pelo clube e que ditará os resultados por clubes do campeonato nacional 2020.

Regulamento de Longa Distância
Nova redação
2.2 participação
A participação está limitada a um total máximo de 65 embarcações por categoria.
Caso de o total de inscrições seja superior a 65 atletas, será realizada uma ponderação de acordo com o total de atletas filiados
de cada clube com atletas inscritos na respetiva categoria, e aplicada a percentagem identificada, sendo solicitado que os clubes
realizarem cortes às suas inscrições até 48h depois do término do prazo de inscrições.

Regulamento de Canoagem de Mar
Nova redação
6. Etapas do Campeonato nacional de canoagem de Mar

O Campeonato Nacional de Canoagem de mar será disputado por um máximo de duas etapas.
Adição ao existente

16.2 As classes do Campeonato Nacional são as seguintes:
A título experimental será incluída no programa 2021 a classe de OC6 misto. A referida classe não atribuirá título
nacional nem será contabilizada para efeitos de pontuação coletiva.
Nova redação
19. Participação de atletas estrangeiros não filiados

Não é permitida esta participação em 2021.
Nova redação
24. Número de etapas a contar

Para a pontuação individual e coletiva para o campeonato nacional, conta a pontuação na prova do Campeonato
Nacional.
Alteração da redação
33. Briefing de segurança com os atletas

Antes da competição é distribuído um folheto de segurança, onde são:
 Referidas as instruções da competição: detalhes do percurso; hora e tipo de largada; existência de boias de
viragem, tipo de chegada e linha de meta;
 Reforçadas as questões de segurança, designadamente o uso de equipamento obrigatório; a existência de
obstáculos no percurso - por exemplo: baixios, rochas a pouca profundidade, corrente marítima adversa e
canais de navegação - e de zonas de passagem proibida - por exemplo: áreas delimitadas a atividades
náuticas motorizadas, área delimitadas a banhistas, outras áreas delimitadas de passagem proibida;
 Fornecidas outras informações relevantes para o desenrolar da etapa nas melhores condições de segurança;
 Reforçado que nas competições de canoagem de mar os atletas podem envolver-se em situações perigosas
e que, quando um adversário se encontre em perigo, deve prevalecer o espírito de entreajuda, prestando a
assistência ao seu alcance.

O atleta é responsável por ler o briefing de segurança. O Organizador da Competição não se responsabiliza por
danos ou acidentes que os atletas venham a causar no decorrer da prova, decorrentes do desrespeito pelas
instruções da competição indicadas no briefing de segurança.

Regulamento de Slalom
Nova redação
30.6 Programa

O Campeonato Nacional de Esperanças de Slalom será disputado numa prova.

Regulamento de Kayak Polo
Nova redação
3.3.2. CAMPEONATO NACIONAL

O Campeonato Nacional será constituído por 2 torneios.

Regulamento das Primeiras Pagaiadas
Nova redação
1.3 Mudança de categoria e classes

Um atleta apenas pode competir numa prova da final das primeiras pagaiadas, ou K1 ou C1 do seu respetivo escalão.
Nova redação
1.5 Fases Zonais

Não serão realizadas fases zonais de Primeiras Pagaiadas, nas zonas onde não existe associação regional ativa. Nas
restantes zonas, caberá à respetiva associação regional, a decisão sobre a organização das provas zonais.

Nova redação
1.6 Apuramento

Não Haverá apuramento para a fase final das primeiras pagaiadas. Todos os atletas que cumpram os critérios
identificados no ponto 1.2 do presente regulamento poderão se inscrever na fase final.
Adição ao existente
2. Slalom

A competição de slalom será realizada junto com o Campeonato Nacional de Esperanças de Slalom, com pontuação
e participação separada.

Porto, 23 de março de 2021
O Presidente da Federação Portuguesa de Canoagem

Vitor Manuel Taborda Félix

