CONVITE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

LIGA IBÉRICA DE KAYAK POLO 2022
1. Programa
1ª Etapa:
Local: Parque do Choupalinho - Clube Fluvial de Coimbra (Coimbra)
Data: 2 e 3 de julho de 2022
Horário previsto:
Sábado: das 10.00 até ao fim da tarde
Domingo: das 10.00 até ao fim da manhã
2ª Etapa:
Local: Piscina do Parque Desportivo Puerta de Hierro (Madrid)
Data: Data a divulgar posteriormente (entre 17 de Setembro e 16 de Outubro)
Horário previsto:
Sábado: das 10.00 até ao fim da tarde
Domingo: das 10.00 até ao fim da manhã
ORGANIZAÇÃO:
Federação Portuguesa de Canoagem e Federación Madrileña de Piraguismo
No início da competição decorrerá, no sábado às 9h.30m, uma reunião obrigatória com os delegados de
todas as equipas e com o Comité de Competição.
Poderão existir alterações dos horários previstos em função do número de inscrições recebidas.
Eventuais alterações serão atempadamente comunicadas.
2. Organização
A organização e gestão técnica da competição são da responsabilidade da Federação Portuguesa de
Canoagem (FPC) e da Federación Madrileña de Piraguismo (FMP).
3. Comité de Competição
O Comité de Competição será designado pela Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) e pela Federación
Madrileña de Piraguismo (FMP), sendo constituído por um representante de cada federação e pelo Juiz Arbitro
da competição. Este Comité resolverá todas as sanções e decisões disciplinares que surjam durante a
competição.
4. Juiz árbitro e equipas de arbitragem
O juiz árbitro será nomeado pela Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) na prova de Coimbra e pela
Federación Madrileña de Piraguismo (FMP) na prova de Madrid.

Cada

equipa

participante

deverá

obrigatoriamente

indicar

nas

inscrições:

dois

árbitros,

um

anotador/cronometrista e dois fiscais de linha de baliza. Esta equipa de arbitragem deverá comparecer
pontualmente nos jogos que lhes sejam distribuídos, devidamente equipada e trazendo os próprios apitos e
cartões.
É obrigatório que cada pessoa que vá arbitrar se apresente com o seu próprio apito e cartões. Os
organizadores não fornecerão material individual de arbitragem (apitos e cartões).

5. Categorias
A LIGA IBÉRICA DE KAYAK-POLO decorrerá com as seguintes categorias:
OPEN MASCULINO (Aberto à participação de mulheres nas equipas mistas)
OPEN FEMININO (Apenas se realizará com número mínimo de equipas inscritas)

6. Inscrições
As inscrições têm início em 01de junho e terminam no dia 24 de junho às 18h.00m.
As inscrições devem ser feitas em impresso próprio (em anexo a este documento) e enviadas por correio
eletrónico para: provas@fpcanoagem.pt e tecnificacion@piraguamadrid.com
A inscrição na competição (mínimo de 5 atletas por equipa) implica o pagamento de €150,00 por equipa.
O pagamento da taxa de inscrição será feito por transferência bancária para a conta com IBAN:
PT50.0010.0000.25975600003.81 (FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM)
A taxa de inscrição na competição inclui o acesso ao jantar de confraternização em ambas as
competições, em Coimbra e em Madrid.
Podem-se inscrever na competição 5 equipas portuguesas e 5 equipas espanholas (total de 10 equipas em
competição).

7. Identificação dos atletas
Para efeitos de identificação dos atletas nas competições, o árbitro poderá solicitar Cartão de Cidadão
(CC/DNI), carta de condução, cartão federativo ou qualquer outro documento que permita identificar o
atleta.

8. Sistema de competição
O desdobramento/sistema de competição será elaborado pelo Comité de Competição de acordo com o
número de equipas inscritas.

9. Sistema de pontuação
A pontuação de cada jogo na fase de grupos será a seguinte:
•

Vitória: 3 pontos

•

Empate: 1 ponto

•

Derrota: 0 pontos

•

Falta de comparência: -2 pontos

No caso de uma das equipas fazer falta de comparência, à equipa presente nesse jogo será averbada uma
vitória por 4 golos a 0.
Uma equipa será considerada como tendo “falta de comparência” se, à hora marcada para o início do jogo,
não apresentar 5 jogadores devidamente equipados na zona de jogo ou de aquecimento.

10. Classificação final
Cada equipa obterá uma determinada pontuação em função da classificação final obtida em cada jornada
da competição:
Lugar

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

…

Pontos

20

17

15

14

13

12

11

10

9

…

A soma dos pontos obtidos em ambas as jornadas ordenará as equipas na respetiva classificação final.

11. Entrega de prémios e troféus
As três primeiras equipas em cada uma das jornadas são obrigadas a comparecer na cerimónia de entrega
de prémios com o respetivo equipamento do Clube que representam.
Haverá entrega de prémios em cada uma das jornadas (Coimbra e Madrid)

12. Regulamentação
A inscrição e participação nesta competição por parte de um Clube, Atleta, Árbitro ou qualquer outro agente
desportivo implica a aceitação dos regulamentos e normas da Federação Portuguesa de Canoagem e da
Federação Madrilena de Piraguismo. Em qualquer situação ou caso não contemplado nos regulamentos a
decisão final caberá ao Comité de Competição.
Reserva-se aos organizadores o direito de modificar algum aspeto deste documento/regulamento por motivos
de força maior.

13. Protestos e reclamações
Qualquer protesto deverá ser apresentado ao Juiz Arbitro da competição por escrito e entregue no máximo
20 minutos após a publicação das classificações ou a ocorrência da situação que levou à apresentação da
contestação.
As decisões do Comité de Competição são inapeláveis e definitivas.

14. Autorizações
A responsabilidade de inscrição e da participação dos atletas na competição é do Clube pelo qual estão
filiados nas respetivas federações.
Todos os participantes autorizam a cedência dos direitos de imagem, sons e dados recolhidos durante a
competição para os fins julgados convenientes pelas Federações organizadoras, autorizando a sua difusão
pelos meios audiovisuais julgados convenientes.

15. Eventos sociais
Com o intuito de promover o convívio e confraternização entre os atletas, a Federação Portuguesa de
Canoagem (FPC) e a Federación Madrileña de Piragüismo, oferecerão aos atletas participantes o jantar de
sábado em cada uma das jornadas da competição.

