
                              
 

 

                                                         

                 

 

 

 

 

 

  



                              
 
 
ORGANIZACION 

A organización e execución da competición correrá a cargo da  Federación Galega de 

Piragüismo e  colaboración coa Asociación do Norte de Portugal. 

 

PATROCINIO 

Deputación de Pontevedra, Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. 

 

LUGAR, DATA E HORA 

Pontevedra. A data proposta é 19 de Xuño de 2021. Esta proba esta dentro calendario 

internacional da Federación Española de piragüismo. 

 

PARTICIPACION 

Estará aberta a todos os clubs Galegos e Portugueses que cumpran cos requisitos 

establecidos sobre as afiliacións deportivas,  así coma as normas aprobadas pola asemblea 

das súas federacións, sobre afiliacións a clubs e deportistas da tempada 2021.  

 

INSCRIPCIONS 

Cada clube poderá inscribir, de forma ilimitada, o número de padexeiros, por modalidade 

e categoría, que considere oportuno, sempre e cando cumpran a normativa establecida no 

presente regulamento e nos outros regulamentos que lles afecten.  

Serán feitas nos prazos establecidos á través da páxina web da Federación Galega de 

Piragüismo,  www.fegapi.org coas claves entregadas ao efecto a cada club.  

Do mesmo modo, os clubs portugueses  poderán participar na proba enviando a súa 

inscripción a través do correo electrónico da F.G.P.(kayak-canoa@fegapi.org) 

especificando a categoría, sexo, nome e apelidos e número do Billete de Identidade, que 

se cumplimentará no excel habilitado pola FGP.  

 

 

 



                              
 

 

CATEGORÍAS, EMBARCACIONS e DISTANCIAS 

 

 

Modalidade Categoría Distancia 
Caiac   Prebenxamín (home e muller) K-1  1.500 m. 

Caiac 
Benxamín Masculina “A” e “B” 
Benxamín Feminina “A” e “B” 

K-1  1.500 m. 

Caiac 
Alevín Masculina “A” e  
Alevín Feminina “A” e “B” 

K-1  1.500 m. 

Caiac 
Infantil Masculina “A” e “B” 
Infantil Feminina “A” e “B” 

K-1   3.000 m. 

Canoa  
Infantil Masculina “A” e “B” 
Infantil Femeinina “A” e “B” 

C-1    3.000  m. 

Paracanoe 
Infantil Masculina 
Infantil Feminina 

 

 

 

 

CATEGORÍA 500 metros 1.000 metros 
Caiac Masculino: 
Cadete  

 K-1 

Canoa Masculino: 
Cadete 

 C-1 

Caiac Feminino: 
Cadete 

K-1  

Canoa Feminino: 
Cadete 

C1  

Paracanoe Masculino 
e Feminino Cadete 

K-1 e V-1  

 

 

 

 

 

 

 



                              
 

ORDEN E HORARIO DE SAIDAS  E DISTRIBUCIÓN DO PERCORRIDO 

 

O orden e horario definitivo de saídas, será publicado aos clubs antes da competición, e 

a través da páxina web da FGP o venres a maña antes da proba. 

 

 Os horarios e lugares de competición serán : 

 

 10:00 h. a 15:00 h. Categorías de pre-benxamíns, benxamíns, alevíns e infantís: 

Río Lerez-Ponte do Burgo. 

 16:00 h. a 19:00 h. Categorías de infantís: Río Lerez-Ponte do Burgo. 

 16:00 h. a 19:00 h. Categorías cadetes: instalacións Complexo Deportivo David 

Cal-Verducido. 

 

Distancias:  

 

 1.500 m.  para pre-benxamíns, benxamíns e alevíns . 

 3.000 m. para infantís. 

 1.000 m. para homes cadetes e 500 m. para mulleres cadetes e paracanoe (home e 

muller). 

 

Distribución do recorrido:  

 

PENDENTE DE CONCRETAR. 

 

 

 

 

 

 

 



                              
 

ALEVÍNS, BENXAMÍNS E PREBENXAMÍNS 
 

CATEGORÍAS ALEVÍNS, BENXAMÍNS E PREBENXAMÍNS 
 
* Homes Caiac:  
           Alevín A .................  nados no ano 2009 
                     Alevín B .................  nados no ano 2010 
                                Benxamín A.………... nados no ano 2011  
                                Benxamín B.………...  nados no ano 2012 
                                Pre-benxamín……….  nados no ano 2013 en diante 
 
* Mulleres Caiac:   
                       Alevín A .................  nados no ano 2009 
                       Alevín B .................  nados no ano 2010 
 
                                  Benxamín A.……….... nados no ano 2011  
                                  Benxamín B.……….... nados no ano 2012 
                                  Pre-benxamín……….  nados no ano 2013 en diante 
 

EMBARCACIÓNS PARA ALEVÍNS, BENXAMÍNS E PREBENXAMÍNS 
 
As regatas realizaranse en embarcacións individuais K-1. 

 

PUNTUACIÓNS INDIVIDUAIS PARA ALEVÍNS, BENXAMÍNS E 
PREBENXAMÍNS 
 
Alevín “A”, Alevín “B”, Benxamín “A”, Benxamín “B” e Pre-benxamín: 1º 230 puntos, 
2º 227, 3º 224, 4º 222, 5º 221,..... etc. 
 

PECHES DE CONTROL PARA ALEVÍNS, BENXAMÍNS E PREBENXAMÍNS 
 
Non existiran peches de control nestas  
 
CHALECO PARA ALEVÍNS, BENXAMÍNS E PREBENXAMÍNS 
 
A Dirección Técnica da F.G.P., cree que a seguridade dos deportistas e primordial, polo 
que os mesmos deberán utilizar o CHALECO FLOTADOR de forma obrigatoria. 
Si se detectase, por parte dos árbitros, que algún deportista achegase a competir cun 
chaleco roto ou deteriorado non se lles permitirá tomar a saída na competición. 
 



                              
 

 

INFANTÍS 
 

CATEGORÍAS INFANTÍS 
 

Nas categorías infantís poderán participar os deportistas nados entre os anos 2007-2008. 
A participación será unicamente como categoría Infantil A (2007) e Infantil B (2008). 
 

PECHES DE CONTROL PARA INFANTÍS 
 
Sobre o tempo do TERCEIRO CLASIFICADO no percorrido total da regata (3.000 
metros), para as categorías, existe un TEMPO DE PECHE DE CONTROL, a efectos de 
puntuación positiva para os clubs. As embarcacións entradas en meta dentro do TEMPO 
DE PECHE DE CONTROL puntuarán positivo e o resto das embarcacións puntuarán 
CERO (0) PUNTOS. 

 
 O tempo de Peche de Control, para cada modalidade e categoría será o seguinte: 
 

Homes e Mulleres A e B K-1…........................6,00 minutos 
Homes e Mulleres Infantís A C-1…................ 8,00 minutos  

  Homes e Mulleres Infantís B C-1.…............... 10,00 minutos 

 

PUNTUACIÓNS INDIVIDUAIS PARA INFANTÍNS 
 
Todos os deportistas que entren nas finais A e B nas distintas distancias, modalidades e 
embarcacións terán as seguintes puntuacións: 
Infantís “A” e “B”: 1º 230 puntos, 2º 227, 3º 224, 4º 222, 5º 221,..... etc. 
 

CHALECO PARA INFANTÍS 
 
A Dirección Técnica da F.G.P., cree que a seguridade dos deportistas e primordial, polo 
que os mesmos deberán utilizar o CHALECO FLOTADOR de forma obrigatoria. 
Si se detectase, por parte dos árbitros, que algún deportista achegase a competir cun 
chaleco roto ou deteriorado non se lles permitirá tomar a saída na competición. 
 

 

 



                              
 

CADETES 
 

CATEGORÍAS CADETES 
 

Poderán participar os deportistas nados entre os anos 2005 e 2006. A participación será 
unicamente como categoría cadete A (2005) e cadete B (2006). 
 
PECHES DE CONTROL PARA INFANTÍS 

 

En cada serie: (aplicable a contra reloxo tamén) 
 
1.000 METROS...............  Cadete 1´  
500 METROS................ Cadete 30 “  
 

PUNTUACIÓNS INDIVIDUAIS PARA CADETES 
 

Todos os deportistas que entren nas finais A e B nas distintas distancias, modalidades e 
embarcacións terán as seguintes puntuacións: 
 
                        FINAL A                                 FINAL B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 36 1º 24 
2º 34 2º 22 
3º 32 3º 20 
4º  30 4º  18 
5º 29 5º 17 
6º 28 6º 16 
7º 27 7º 15 
8º 26 8º 14 
9º 25 9º 13 



                              
 

TROFEOS E MEDALLAS  

Serán entregados, en cada unha das probas das diferentes modalidades os  trofeos a: 

a) Os tres (3) primeiros equipos de cada modalidade e categoría establecidas no presente 

reglamento.   

b) Trofeos os tres (3) primeiros clubes clasificados. 

 

No caso de forza maior, poderá ser recollido por outro membro do club, coa 

autorización do Xuíz Árbitro. 

A NON PRESENCIA DOS GALARDONADOS NO LUGAR DE ENTREGA DE 

TROFEOS A RECOLLELO MESMO A HORA INDICADA POLA ORGANIZACIÓN, 

E CAUSA DE DESCALIFICACIÓN A TODOLOS EFECTOS, ASÍ COMO A PERDA 

DE PUNTOS O CLUB O QUE PERTENZA NESA REGATA. 

A entrega realizarase, unha vez comunicados os resultados oficiais. 

Os deportistas premiados, deberán estar cinco minutos antes da entrega de premios as 

instruccions do organizador,  nun espazo habilitado ao efecto para eles. 

 

CAMPIONS  

 

Será proclamado Campión, a nivel de clubs, o que maior número de puntos acade tras 

sumar os puntos obtidos polos deportistas do seu club que entren control, en tódalas 

categorías. 

 

INFORMACION 

Para maior información desta proba, os interesados poderán dirixirse a  Federación 

Galega de Piragüismo (Rua Gavián, s/nº-Verducido, 36151 Pontevedra), Tfno de 

contacto: 986842106 ou 686929927 (Antonio Barreiro), fax 986851108 y e-mail : kayak-

canoa@fegapi.org e a páxina web www.fegapi.org. 

 

 

Pontevedra, 24 de maio de 2021 


