Reglament Copa Pirineus 2017
18 - 21 de Maig

La Seu d'Urgell, Parc Olímpic del Segre

25 - 28 de Maig

Pau, Stade d'Eau Vives Pau Pyrénées

Categories

C2H, K1D, K1H,C1D, C1H

Inscripcions
Abans del 15 de Maig
a les 24h

Palistes inscrits a la WR per les federacions: http://www.canoeicf.com
Palistes que participaran en les dos competicions: http://www.copapirineus.org
Tots els palistes hauran de presentar la seva llicència federativa en vigor en el
moment de la confirmació d’inscripcions, així com nomenar el seu Cap d’Equip.
Màxim de 300 embarcacions

Classificació General

Tots els palistes inscrits en les dos competicions

Aplicació del reglament Internacional
Progressió: tots els palistes inscrits en la ICF WR passaran ronda, fins al límit
Format de competició establert pel quadre de progressió ICF.
Queden exclosos els palistes de Copa Pirineus que estiguin situats fora dels
límits establerts

Preu inscripció
S’ha de pagar en
EFECTIU

Fins el 8 de Maig a les 24h: 25€ per palista, per categoria i competició
A LES DOS COMPETICIONS: 40€ per palista, per categoria
Del 9 al 15 de Maig a les 24h: 35€ per palista, per categoria i competició
A LES DOS COMPETICIONS: 50€ per palista, per categoria.

Jutges

A La Seu jutges espanyols i a Pau jutges francesos

Traçadors

1 francès i 1 espanyol

Classificació

SOLAMENT puntuaran els palistes que participin a les dos competicions.
0 punts al guanyador de cada competició
2 punts al segon de cada competició
3 punts al tercer de cada competició, i així successivament...
Classificació final : Suma de punts obtinguts en les dos competicions.
En cas d’empat, es resoldrà amb la suma dels resultats de les dos competicions.

Jurat

Premis

Altra informació

Luís Martínez, Francesc Ganyet i el jutge àrbitre de cada competició

-

Medalles pels 3 primers de cada categoria
Premi pel guanyador de cada categoria

Hi haurà un regal per tots els participants, a més a més
4 hores GRATUITES d’entrenaments:
2h a Pau + 2h a La Seu d’Urgell

Hi haurà lloc per guardar les embarcacions
Wifi gratuït a la instal·lació
Pàrquing gratuït prop de la instal·lació

