Reglament SEGRE CANOE SLALOM CUP 2016
25 de març 2016

Canal Riu Segre - PONTS

26 de març 2016

Parc Olímpic del Segre – LA SEU D’URGELL

Categories

C2H ,K1D, C1H, C1D, K1H Junior
C2H, K1D, C1H, C1D, K1H Sènior
Si no hi ha un mínim de 10 embarcacions inscrites a cada categoria
(junior i sènior) serà categoria absoluta

Inscripcions
ABANS del 21 de març
A les 24h

Les inscripcions s’han de fer per clubs a la web:
http://www.copapirineus.org
Tots els palistes han de presentar la seva llicencia federativa en vigor en el
moment de la confirmació de les inscripcions.
Màxim de 200 embarcacions

Classificació General

Tots els palistes inscrits a les DOS competicions

Format de competició

1 manega classificatòria
1 manega FINAL dels 10 primers classificats de cada categoria

Preu

15€ per palista, per categoria i per competició
Si es participa a les dos: 20€ per palista i per categoria

Jutges

10 jutges + 2 persones per la gestió de la competició

Traçadors

1 tècnic de Ponts i 1 de La Seu

Classificació

0 punts al guanyador de cada competició
2 punts al segon de cada competició
3 punts al tercer de cada competició, etc...
Classificació final: Suma dels punts obtinguts a les DOS competicions.
NOMES puntuaran els palistes que participin a les DOS competicions
En cas d’empat, es decidirà amb la suma dels resultats de la final de les dos
competicions.

Jurat

Agustí Cucurulls, Francesc Ganyet i el jutge àrbitre de cada competició

Premis

Medalles pels 3 primers de cada categoria
Obsequi especial pel primer classificat de cada categoria
A més a més també hi haurà un obsequi per tots els participants

Programa PROVISIONAL

Matí: Entrenaments per grups
Tarda: Una manega Classificatòria C2H junior i sènior, K1MJ, K1MS, CIHJ,
C1HS, C1MJ, C1MS, K1HJ y K1HS
Final dels 10 primers classificats de cada categoria

