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Competição

Organização

Localização
Data

Federação Portuguesa de Canoagem
Associação de Canoagem do Norte de Portugal
Associação Regional de Canoagem da Madeira
Associação Regional de Canoagem dos Açores
Conselho de Arbitragem

Vitor Félix
Arlindo Freitas
Viriato Timóteo
Fábio Meneses
Ana Vieira

CAR Montemor-o-Velho
04 de junho de 2022

Horário

09h00 – Abertura do Secretariado
10h00 – Inicio da Competição
(Horário provisório sujeito a alteração, de acordo com o número de inscritos. Horário final publicado aquando do caderno de
provas)

Especialidade

Velocidade

Plano de Água

Águas Calmas | Pista de 2000 metros

Tipo de Competição

Regatas em Linha, segundo os regulamentos em vigor da FPC.

CATEGORIAS| EMBARCAÇÕES

Masculinos
Femininos

Sénior
Júnior
Cadete
Infantil
Iniciado
Master A, B, C, D

K2
K2
K2
K2
K2
K2

500 Metros
C2
K4
C2
K4
C2
K4
C2
K4
K4
C2
K4

C4
C4
C4
C4

ASPETOS REGULAMENTARES
Com a exceção do Norte, Madeira e Açores, onde as inscrições devem ser organizadas e submetidas pelas associações regionais em atividade, os atletas poderão competir de
acordo com a zona geográfica do clube em que se encontrem filiados podendo ser constituídas embarcações livremente, com atletas de diferentes clubes, desde que os
clubes sejam provenientes da mesma zona geográfica.
Atletas filiados em nome individual, podem competir pela zona geográfica correspondente à sua residência.
Não haverá limite de embarcações por zona.
Regatas que no final do prazo de inscrições, não apresentem 5 embarcações inscritas, de pelo menos 2 zonas geográficas não serão consideradas na realização do caderno de
prova. Os clubes serão informados dessas anulações, podendo inscrever num prazo máximo de 24h esses atletas noutras categorias (desde que obedecendo às regras de
relativas à subida de categorias em vigor).
Sistema de apuramento de acordo com o ponto 1.3.3.7, do regulamento de velocidade. Nesta competição não haverá lugar a finais B
Haverá lugar a uma classificação coletiva por regiões, aplicando-se o a tabela de pontos estipulada no ponto 1.5.4 do regulamento de velocidade, pontuando todas as
embarcações presentes na final A.

SEGURANÇA
Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho

REGRAS DE ACESSO E FUNCIONAMENTO
De acordo com as regras de funcionamento em vigor no CAR, haverá separação entre zona de atletas/clubes e zona de público. Todos os agentes (treinadores, delegados,
dirigentes) que pretendam ter acesso à zona de atletas, têm de estar obrigatoriamente filiados na FPC e estarem munidos do respetivo cartão federativo.

CONTROLO ANTI-DOPING
Todos os atletas devem estar disponíveis para serem submetidos ao controlo de dopagem durante a realização desta competição, de acordo com a legislação em vigor.

PRÉMIOS
Medalhas aos três primeiros atletas de cada categoria/especialidade.

OUTROS
Croquis da competição em fpcanoagem.pt na área Competições | Calendário. Uma vez terminado o prazo de inscrição será publicado o respetivo Caderno de Prova.

INSCRIÇÕES
Até ao dia 25 de maio 2022 de acordo com o ponto 18.3 do Regulamento Geral de Competições.
Nas zonas onde existem associações regionais filiadas na FPC, (Norte, Madeira e Açores), as inscrições devem ser efetuadas por estas junto da FPC. Nas restantes zonas do
território nacional, os clubes devem efetuar a inscrição dos seus atletas, bastando que as mesmas sejam efetuadas por um dos clubes (com a autorização do clube(s) dos
restantes atletas).
As inscrições para esta competição são manuais e devem ser submetidas em formulário próprio para provas@fpcanoagem.pt
Aspetos regulamentares a ter em consideração:
Ponto 18 do Regulamento Geral de Competições; Pontos 18.3.1 e 18.3.2 do Regulamento Geral de Competições; Ponto 23 do Regulamento Geral de Competições.

