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Amb el suport: 

 

REGLAMENT 
 

 
Aquest document recull la reglamentació que regirà les jornades de competició autonòmiques. L’objectiu 
d’aquest reglament és posar en coneixement de tot el personal que intervindrà en les jornades, el conjunt 
de normes que regiran les mateixes. 
 
1. ORGANITZACIÓ 

 
1.1  Les jornades de competició de slalom estan organitzades per la Federació Esportiva 

 Catalana de Paralítics Cerebrals i la Federació Catalana d’Esports de persones amb 
 Discapacitat Física.   

1.2 També poden estar organitzades per algun club, sempre i quan ho sol·licitin a la Federació, 
a principis de temporada.  

 
2. LLOCS DE CELEBRACIÓ 

 
  S’adjunta calendari. 

   
3. PARTICIPACIÓ 

 
3.1 Per poder participar a les jornades s’ha de tenir llicència vigent a la FECPC i la FCEDF. Les 

Federacions poden denegar la participació en el cas de que no es compleixi aquest 
requisit. 

 
3.2 Per poder accedir a la pista de competició com a tècnic, s’haurà de tenir la llicència en 

vigor per la corresponent federació esportiva. 
3.3 És responsabilitat de cada esportista i tècnic dur la llicència federativa i DNI o document 

acreditatiu.  Les llicències de la FECPC són virtuals, per tant, els esportistes poden 
ensenyar-la via  mòbil, o bé, el tècnic pot portar imprès un document (baixat de l’aplicació 
de llicències de  la FECPC) com a resum de totes les llicències.  

 
 Les Federacions es reserven el dret de demanar-les.  

 
3.4 Per participar a les jornades, no s’hauran d’acreditar marques mínimes. 

 
3.5 Tots els esportistes han de passar una classificació funcional per poder participar a les 

jornades. En el cas que un esportista hagi d’assistir a una jornada sense classificació, podrà 
participar amb una classe orientativa, fins que se’l pugui classificar. 

 
3.6 Poden participar esportistes d’altres autonomies amb llicència vigent de la seva 

autonomia o de la FEDPC/FEDDF. 
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4. INSCRIPCIONS 
 

4.1 S’haurà d’omplir el formulari amb totes les dades que es demanen. 
4.2 No s’acceptarà cap inscripció que no estigui degudament emplenada. 
4.3 No s’acceptaran inscripcions que arribin fora del termini establert. 
4.4  Les inscripcions s’hauran de fer via mail a la Federació Esportiva Catalana de Paralítics 

Cerebrals a l’adreça de correu electrònic fecpc@fecpc.cat En cas d’inscripcions amb 
esportistes de la FCEDF també caldrà posar còpia a la Federació Catalana d’Esports de 
Persones amb Discapacitat Física a l’adreça secretariatecnica@esportadaptat.cat  

  
 La data límit d’inscripció sempre serà el divendres de la setmana anterior a la competició 
 a les 12h.  

  
DATA   LLOC          DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ 
22/12/18  St. Cugat del Vallès  14 de desembre de 2018 – 12h 

 20/01/19  St. Adrià del Besòs  11 de gener de 2019 – 12h 
       17/02/19  Lleida    8 de febrer de 2019 – 12h 
 24/03/19  Granollers   15 de març de 2019 – 12h 

      
   
5. COMPETICIÓ 
 

5.1 El Delegat o representant de club serà l’únic responsable de fer d’interlocutor entre el club 
i l’organització. 

 
5.2 És obligatori haver assistit a una jornada per poder participar al Ct. de Catalunya. 

 
5.3 Es donaran dorsals plastificats per cada esportista, amb el nom i cognom, número de 

dorsal i classe. Tenint en compte el següent: 
5.3.1 S’haurà de posar en la part de darrera de la cadira, visible pels jutges.  
5.3.2 A l’inici de la jornada, el responsable tècnic de la Federació donarà els dorsals al 

tècnic de cada club, i aquest els haurà de retornar un cop finalitzi la jornada. 
 

5.4 Es realitzaran les següents proves, en aquest ordre: 
 

- Prova cronometrada 
o Recorregut fix: l’ordre de sortida en cada divisió es determinarà per la marca 

acreditada al darrer rànquing autonòmic. Els esportistes amb pitjor temps 
acreditat seran els primers en competir. 

o Recorregut variable: l’ordre de sortida en cada divisió serà determinat per la 
marca acreditada al recorregut fix. Els esportistes amb pitjor temps acreditat 
seran els primers en competir. 

- Prova d’eliminació individual 
o Per establir els emparellaments s’agafarà com a referència el temps acreditat al 

darrer rànquing autonòmic de la prova d’eliminació individual. 

mailto:fecpc@fecpc.cat
mailto:secretariatecnica@esportadaptat.cat
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o Les eliminatòries enfrontaran al primer classificat amb el segon, el tercer amb el 
quart, i així successivament. 

o En cas d’estar inscrit només un esportista d’una divisió, es podrà establir un 
emparellament amb un esportista d’una altra divisió per fer la presa de temps. 

 

- Prova d’eliminació per equips 
Aquesta prova es realitzarà a la 4ª jornada puntuable, en format de Campionat de 
Catalunya. I seguirà la normativa que estableix la FEDPC al Ct. d’Espanya. (Pendent de 
rebre la informació de la FEDPC).  

 
5.5 L’horari de la competició serà, per totes les jornades, el següent: 
 

- Obertura instal·lació: 9h 

- Obertura cambra de crides: 9’45h 

- Inici competició:  10h 

- Finalització de la jornada:  14’30h  
 

Les Federacions es reserven el dret de poder modificar l’horari de la jornada, notificant-ho 
als clubs amb un temps prudencial d’antelació.  
 

5.6  Abans de cada jornada, es realitzarà un sorteig previ, a la seu de la Federació, per  determinar 
l’ordre de sortida per la prova cronometrada. Si hi ha alguna divisió que no contingui 
inscripcions, la prova quedarà deserta i es seguirà l’ordre de les divisions posteriors. 

 
5.7  ZONA D’ESCALFAMENT 

A la pista s’habilitarà una zona d’escalfament. 
El material disponible a la zona d’escalfament no serà l’oficial. 
 

5.8  A la prova cronometrada hi haurà cambra de crides (sempre que sigui possible per nombre 
de jutges), que es regularà en funció de l’ordre de sortida.  

               5.9     S’aconsella no subjectar (cinxar) als esportistes amb cinta de precinte. 
 
 
6.  RECLAMACIONS  

6.1.  Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit per part de l’esportista interessat, o 
qualsevol altre esportista, tècnic o delegat inscrit a la prova al Jutge Principal, 
acompanyades de 30 euros com a dipòsit. En cas que la reclamació falli a favor del qui la 
presenta, se’ls hi retornaran. 

 
6.2      S’hauran de presentar els fulls de reclamació que aportarà la Federació. 
 
6.3. Només seran acceptades fins a 15 minuts després de la finalització del recorregut per part 

de la divisió de l’esportista sobre el que es reclama. (segons art.10 del Reglament de Slalom 
vigent).  
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6.4. Si el motiu de la reclamació ja es coneix abans de l’inici de la jornada, s’haurà de presentar 
en aquell moment i no s’admetrà una vegada finalitzada la prova.  

      
6.5. El comitè d’apel·lació que es faci càrrec de les reclamacions per cada jornada estarà    

format pel jutge principal de la jornada, el tècnic federatiu assistent, un tècnic de club i un 
esportista, que no estiguin implicats en la protesta. Aquest comitè es crearà en el moment 
en que es faci una reclamació. 

 
7. VESTIMENTA 
 
És obligatori que l’esportista i tècnic assisteixin a les competicions amb la roba del seu club.  
No es permetrà l’entrada a la zona de joc a esportistes i tècnics que no duguin calçat i roba esportiva. 
 
8. JUTGES 
 
El responsable de Jutges del Comitè Català d’Àrbitres i Jutges de Boccia i Slalom (CCAJBS) designarà els 
jutges per cada jornada, així com també el jutge principal. 
 

9. REGLAMENT 

Tot allò que no preveu aquest reglament, estarà regulat pel Reglament Internacional de Slalom vigent, i/o 
serà resolt per les Federacions Esportives organitzadores.  
 
 
10.  RESPONSABILITATS 
 

10.1 La sola inscripció en aquesta competició implica l’acceptació del present  reglament.  
 

10.2 La FECPC i FCEDF no es fan responsables dels possibles danys morals i/o materials que es 
puguin ocasionar als participants a les jornades de slalom. 


