BASES GENERALS DE CAIAC POLO 2021
Art. 1.- ORGANITZACIÓ
L'organització tècnica, execució i coordinació de cadascuna de les competicions que integren el calendari oficial
de Competicions correspondrà íntegrament a la Real Federació Espanyola de Piragüisme (R.F.E.P.), amb les
col·laboracions que procedisquen en cadascuna de les competicions.

Art. 2.- COMITÉ ORGANITZADOR
Serà constituït per la R.F.E.P., sota la direcció del President de la mateixa o Vicepresident en qui delegue,
formant part del mateix les persones següents:
- Coordinador de Comités.
- President del Comité Nacional de Caiac-Polo.
- President del Comité Tècnic Nacional d'Àrbitres.
Aquest Comité Organitzador es podrà reunir en ple, amb tots els seus membres, o amb el President i/o
Vicepresident, el President del Comité i el President del Comité Tècnic Nacional d'Àrbitres.
Les reunions es podran fer de forma no presencial, podent-se realitzar propostes o acords per via
telefònica, mitjançant fax, e-mail, etc.

Art. 3.- COMITÉ DE COMPETICIÓ.
Cada competició puntuable tindrà el seu propi Comité de Competició d'acord amb els Reglaments de la R.F.E.P.

Art. 4.- COMITÉ DE DISCIPLINA
Serà el Comité Nacional de Competició i de Règim Disciplinari de la R.F.E.P.

Art. 5.- JUTGES I ÀRBITRES
L'equip arbitral per a cada competició per iniciació del Comité i a proposta del Comité Tècnic Nacional
d'Àrbitres, serà designat per l'Òrgan de Govern corresponent de la RFEP.
Cada equip participant, de manera OBLIGATÒRIA haurà d'aportar, per a aquells partits en els quals siga
designat, en cada torneig, un EQUIP D'ARBITRATGE compost per 2 àrbitres titulats i amb fitxa federativa en
vigor. És responsabilitat d'aquest equip arbitral cobrir els llocs requerits per a un correcte arbitratge del partit (Dos
en taula, dos en liniers i dos àrbitres). Si acudiren només 5 participants en un equip, i foren designats equip
arbitral d'un partit, hauran de comunicar-li'l al Jutge àrbitre amb antelació al partit designat; almenys 1 hora
abans.
Per a categoria sub-16 serà requisit necessari que cada equip participant compte amb un àrbitre federat major
d'edat en la seua inscripció. Qui serà l'encarregat de conduir el partit podent ser ajudat per l'equipsub-16 designat
a aquest efecte .
Si no es presentara aquest àrbitre en la inscripció de l'equip o en la competició, aquest equip no podrà competir
en aquesta competició puntuable.
Si un equip no poguera complir aquesta mesura per a aquesta temporada 2019-2020 haurà de dirigir-se a la
RFEP, de manera escrita abans o durant el termini d'inscripció dels equips, els qui valoraran la situació.
L'àrbitre principal i l'àrbitre auxiliar hauran d'acudir inexcusablement amb l'uniforme arbitral (samarreta de color
negre), amb xiulet i targetes reglamentàries per a caiac pol segons el reglament. Els àrbitres seran els
responsables d'aportar samarretes, targetes i xiulet, no l'organització de l'esdeveniment.
El Jutge Àrbitre haurà d'anar proveït amb l'uniforme oficial d'àrbitres de la R.F.E.P.
El ritme de la competició serà portat pel Jutge Àrbitre i altres àrbitres aportats per cada club o RFEP.
El Jutge Àrbitre assignarà als àrbitres que hauran d'intervindre en cada partit, sent obligatòria la seua
compareixença.
Aquest EQUIP D'ARBITRATGE es posarà a les ordres del Jutge Àrbitre, hauran d'estar en la taula d'oficials 5
minuts abans de l'inici del partit per a no incórrer en una infracció per no presentar-se. D'aquesta manera es
complirà l'horari de la competició.

La no presentació en forma i hora de l'EQUIP D'ARBITRATGE serà reflectit en l'Acta de Resultats pel Jutge
Àrbitre i implicarà una sanció de -3 punts.
(Nota: no s'ha d'oblidar posar en cada ACTA DE PARTIT nomene i cognoms de cada àrbitre, dorsals dels
participants en cadascun dels partits, signatura dels àrbitres principals i capitans i dorsals dels
participants en cadascun dels partits)
Els equips participants estan obligats a disputar i arbitrar tots els partits assignats en l'horari establit per la
R.F.E.P. Si un equip decideix marxar-se sense finalitzar l'anteriorment descrit, sense justificació acceptada pel
Comité de Competició per escrit, aquest equip quedarà desqualificat de la Lliga o Ct. D'Espanya.

Art. 6.- COMPETICIONS
En funció dels
competició

equips inscrits i el lloc on se celebre la competició, es podrà començar el divendres previ a la

Art. 7.- PARTICIPACIÓ CLUBS
• Perquè un Club puga participar en les competicions integrades en aquesta LLIGA, serà obligatori que
complisca els requisits següents:
)

Només podran participar en les competicions del Calendari Oficial, els clubs espanyols que hagen abonat a la
R.F.E.P., a través de la seua Federació Autonòmica, la quota d'afiliació corresponent a l'any 2018- 2019.

) No podran participar clubs que tinguen algun tipus de deute econòmic amb la RFEP.
) Els Clubs hauran d'acreditar, a través de la Federació Autonòmica corresponent, la participació en competició
oficial Autonòmica prèvia a la celebració de la present Lliga.
) El tècnic o tècnics responsables de cada Club deuran trobar-se en possessió de llicència d'àmbit estatal en
vigor, expedida o habilitada per la Real Federació Espanyola de Piragüisme, abans de la finalització del
termini de tancament d'inscripció establida per a cada competició.

La titulació del tècnic responsable de cada Club serà, com a mínim, la de BÀSIC i la de la
resta de tècnics ajudants, que considere oportú, podran tindre qualsevol titulació
associada amb la mena de llicència per a aquesta Lliga, això és, Monitor, Bàsic,
Entrenador Nacional i altres titulacions reconegudes per la ENEP.
) El tècnic responsable no podrà ser entrenador de dos clubs al mateix temps .
) En les competicions cada Club comptarà amb la presència d'un tècnic que serà responsable dels esportistes,
bé del seu equip de tècnics i ajudants o d'altres clubs.
) Serà obligatori que cada Club nomene, mitjançant autorització per escrit, a un Cap d'Equip, major d'edat, en
possessió de llicència en vigor expedida o habilitada per la R.F.E.P.
L'incompliment de qualsevol d'aquests requisits, portarà amb si la no admissió del Club en qüestió per a
participar en les competicions que integren aquesta LLIGA, o bé a la seua desqualificació posterior, una vegada
comprovada la documentació en la RFEP.
Únicament estarà permesa la participació d'equips filials en les categories que només tinguen una divisió, per a
potenciar aquestes categories en desenvolupament.

Art. 8.- INSCRIPCIONS
Serà obligatori que tinga llicència de competició expedida o habilitada per la R.F.E.P, en la data del tancament
d'inscripció per a cada competició, segons vinga establit.
A l'efecte d’identificació, el Jutge que la realitze, sol·licitarà al palista el DNI, permís de conduir, passaport o un
altre document que acredite la personalitat del palista.
El palista que haguera realitzat la seua inscripció amb un club i participe en qualsevol de les competicions que
integren El calendari oficial de competicions, no podrà participar, en cap amb un altre club diferent en cap cas a
excepció del Campionat d'Espanya de Comunitats Autònomes (vegeu Bases Especifiques d'aquesta competició)
Aquells esportistes que no figuren inscrits NO PODRAN PARTICIPAR
Les inscripcions hauran de trobar-se realitzades en el programa de la Federació Espanyola abans de la data
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que s'estableix per a cada competició, qualsevol modificació d'inscripció després del termini donat
s'enviaren per email a R.F.E.P, una setmana abans d'aquesta competició. Sent rebutjades totes aquelles
inscripcions que es reben en la R.F.E.P. amb posterioritat a la data indicada per a cada competició.
El dorsal de cada jugador serà únic per a cada competició. Si un equip vol canviar algun dorsal per a una altra
competició o torneig, aquest haurà de realitzar una nova inscripció en el termini reglamentari abans de cada
competició

Art. 9.- CONTROL D'EMBARCACIONS I MATERIAL
El Jutge Àrbitre de la competició, al seu criteri, podrà controlar, en qualsevol moment de la competició, si el
material reuneix les condicions necessàries per al desenvolupament de la competició.
A més, es podrà comptar amb un expert en revisió de material que podrà inspeccionar el material esportiu dels
equips en qualsevol moment durant la competició.
Es recorda que els números dels cascos i jupetins de cada jugador, haver de ser coincidents i ser perfectament
visibles. No es podrà canviar de dorsal el dia de la competició
Tot jugador d'un mateix equip haurà de disposar de caiacs amb la coberta, dorsal, casc i samarreta del mateix
color que els altres integrants del seu equip.
El Material, com a proa i popa han d'estar completament pegat i el tall de les pales sense trencaments, menjats,
etc.
L'incompliment d'alguna de les normes sobre aquest tema esmentades en el reglament de Caiac pol pot suposar
la no participació o desqualificació de l'equip en qüestió en la prova.

Art. 10.- SISTEMA DE COMPETICIÓ
Segons Annex II.

Art. 11.- HORARIS DE COMPETICIÓ
El comité de competició a instàncies del coordinador de la activitat es reserva el dret a realitzar modificacions
en els horaris de la competició, sempre que el desenvolupament de la competició així ho exigisca.
Els horaris no podran ser canviats fins a la reunió de caps d'equip fixada en l'horari definitiu. A partir de aqueix
moment s'avisarà als equips implicats amb almenys mitja hora d'antelació dels canvis efectuats. Si es produeix
un retard en l'hora de començament del partit, n'hi ha prou amb notificar-lo a l'hora inicial a la qual estava fixat el
partit.
El comité de competició a instàncies del Jutge àrbitre podrà fer canvis en l'horari i en els grups de competició,
deguts a absències de participants o imprevistos. Els equips seran informats d'aquests canvis en la reunió de
delegats, a la qual tots els delegats d'equip estan obligats a acudir.
Tots els delegats d'equip estan obligats a acudir a la reunió de delegats oficiada pel Comité de Competició,
l'absència injustificada d'un delegat d'equip a aquesta reunió suposarà la retirada de 3 punts en la classificació
provisional del seu equip en aqueixa jornada o primera ronda si de format torneig es tractara.

Art. 12. - CRITERIS DE DESEMPAT DINS D'UN GRUP
Quan dos o més equips hagen obtingut el mateix nombre de punts, es tindran en compte els següents
criteris:
EN 1a DIVISIÓ MASCULINA:
1r.- Diferència de gols (gols totals marcats menys els gols totals rebuts)
2n.- Nombre total de gols marcats.
3r.- Resultat dels partits disputats entre els dos equips afectats, tenint en compte només els partits en aqueix
torneig en cas de ser lliga per tornejos o en tota la lliga en cas de ser lliga simple a anada i tornada.
4t.- Gols totals marcats dividit entre els gols totals rebuts.
5é.- Partit addicional per a desempatar, sempre que siga possible.
6é.- Llançament de penals, sempre que siga possible.
7é.- Llançament de “moneda a l'aire”
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EN TOTES LES DIVISIONS EXCEPTE 1a DIV. MASCULINA:
1r.- Diferència de gols (gols totals marcats menys els gols totals rebuts fins a un màxim de +8) 2n.- Nombre
total de gols marcats.
3r.- Nombre de gols rebuts.
4t.-Resultat dels partits disputats entre els dos equips afectats, tenint en compte només els partits en aqueix
torneig en cas de ser lliga per tornejos o en tota la lliga en cas de ser lliga simple a anada i tornada.
5é.-Partit addicional de 2 temps de 5’ cadascun, per a desempatar, sempre que siga
possible.6é.-Llançament de penals, sempre que siga possible.
7é.- Llançament de “moneda a l'aire”.

Art. 13. - PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ EN CADA COMPETICIÓ
En format torneig: Una vegada finalitzada cada competició, i d'acord amb el lloc obtingut per cada
Club/Federació en aquesta , s'elaborarà una classificació, assignant-li els punts, segons el lloc aconseguit, que
es determinen en els quadres següents:
LLIGA NACIONAL I CT D'ESPANYA.
1a Divisió
Lloc

1r

2n

3r

4t

5é

6é

7é

8é

9é

10é

Punts

46

43

41

40

39

38

37

36

35

34

2n Divisió A
Lloc

1r

2n

3r

4t

5é

6é

7é

8é

9é

10é

Punts

33

30

28

27

26

25

24

23

22

21

2a Divisió B
Lloc

1r

2n

3r

4t

5é

6é

7é

8é

9é

10é

11é

12é

Punts

33

30

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

Art. 14. - RECLAMACIONS.
a) Competicions
Qualsevol protesta referent al dret de participació d'un equip, haurà de ser presentada al Jutge Àrbitre.
Tota reclamació feta en la competició haurà de dirigir-se, per escrit, al Comité de Competició i entregada en
pròpia mà al Jutge Àrbitre, en un temps màxim de 20 minutos després de donar-se a conéixer les classificacions
o que el Cap d'Equip haja sigut notificat de la decisió presa en contra del seu competidor o equip i haja signat el
justificant de recepció.
Totes les protestes hauran de ser fetes per escrit i acompanyades d'una taxa de 20 €. Les taxes seran retornades
si la protesta és considerada.
b) Lliga Nacional
Les reclamacions per les puntuacions o altres qüestions específiques de la LLIGA NACIONAL seran presentades a
la R.F.E.P. i resoltes per l'Òrgan de Govern corresponent.

Art. 15. – TROFEUS
EN CADA COMPETICIÓ
PER PALISTES:.
Els PALISTES de cada categoria i divisió, de l'equip campió, rebran una medalla daurada; platejada els de
l'equip subcampió i bronzejada els que ocupen el tercer lloc.
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PER EQUIPS:.
Rebran trofeu els tres primers EQUIPS classificats de cada categoria i divisió, en cada competició.
En el Campionat d'Espanya de Clubs, es farà lliurament dels trofeus als tres primers classificats, club Campió,
Subcampió i tercer de la Lliga Nacional

Art. 16. - RECOLLIDA DE TROFEUS EN CADA COMPETICIÓ.
Els palistes guardonats hauran de recollir el seu trofeu, inexcusablement i únicament, amb l'abillament esportiu
oficial del Club al qual representen.
En aquells casos en què per causes justificades, els guanyadors no puguen recollir el trofeu, serà obligatori que el
reculla el Cap d'Equip, i en el cas que tampoc fora retirat per aquest en l'acte de lliurament de trofeus, ja no es
faria lliurament, posteriorment, d'aquest , quedant, a més, subjecte a les possibles responsabilitats de caràcter
disciplinari en què poguera incórrer, tant el palista com el Cap d'Equip.
També serà sancionat econòmicament amb 30 euros, el club al qual pertanga el palista que no complisca el que
es preveu en aquest article.
L'organitzador haurà de comptar amb un recinte, degudament delimitat, i proveït de megafonia
adequadaper al lliurament de trofeus.

Art. 17.- ALTRES NORMES
Les normes per a les competicions de la Lliga, Campionats d'Espanya de Clubs i Autonomies es regiran per
les Bases Generals, Bases específiques de cada campionat, pel reglament de Caiac-Polo, i en els casos no
previstos, pels Reglaments de la R.F.E.P.
La R.F.E.P. no es fa responsable dels danys que pogueren causar-se a embarcacions i altre material dels clubs
participants en la lliga, Campionat d'Espanya de Clubs i Autonomies, tant en el transcurs de la competició com en
el transport a aquesta.
Les competicions de Caiac Polo s'ajustaran, en la mesura que siga possible, al que s'estableix pel reglament de
la ICF per a aquesta modalitat en la temporada en curs i possibles modificacions d'aquest. Reglament que es
troba visible per a tota persona en la pàgina web del RFEP
Les novetats es troben en l'annex I

Art. 18. – AMONESTACIONS, SANCIONS I EXPULSIONS.
Les amonestacions, sancions i expulsions estaran subjectes a modificacions que puga haver-hi en
reglament internacional de la ICF, inclòs en l'Annex I

Art. 19. - REQUISITS DELS ORGANITZADORS:
En les successives edicions de la Lliga de Caiac pol es necessitarà la instal·lació d'un o dos o tres camps
per a ser seu organitzadora segons necessitats del torneig
En les competicions oficials d'àmbit estatal l'organitzador haurà d'aportar obligatòriament, com a mínim , els
següents mitjans:
- Nombre de camps reglamentaris de Caiac pol que necessite la prova sol·licitada.
- Tindre subscrita una pòlissa de responsabilitat civil i acreditar-ho davant la R.F.E.P.
- Megafonia que cobrisca les necessitats de la competició.
- Oficina amb personal i mitjans suficients que garantisquen l'assistència a la competició en totes les seues
necessitats.
- Presència de Metge o Infermer/a durant la prova.
- Contracte de servei d'ambulància o justificant del servei d'emergències que garantisca una ràpida resposta del
servei d'emergència en cas d’accident.
- Abalisament reglamentari de la zona de competició.
- Embarcacions i mitjans idonis i suficients perquè els jutges puguen realitzar la seua comesa.
- Entregar als clubs el programa de mà elaborat i un pla de la zona de competició.
- Serveis, vestuaris i embarcador per als participants.
- Tauler d'anuncis per a exposar els resultats i altres comunicacions oficials.
Serà responsabilitat del Club organitzador, proporcionar l'allotjament, i manutenció al Jutge Arbitre
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ÀREA DE CONTROL DE DOPATGE.
D'acord amb la normativa vigent en matèria de Protecció de la Salut i lluita contra el Dopatge, l'Agència
Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSAD) podria realitzar controls de dopatge d'acord amb el
que s'estableix en la Llei orgànica 3/2013 de protecció de la salut de l'esportista i lluita contra el dopatge en
l'activitat esportiva, Reial decret 641/2009, de 17 d'abril, pel qual es regulen els processos de control de
dopatge i els laboratoris d'anàlisis autoritzades, i pel qual s'estableixen mesures complementàries de prevenció
del dopatge i de protecció de la salut en l'esport i Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula
l'àrea de control de dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de
mostres de sang.
L'Ordre del Ministeri de la Presidència citada estableix l'obligació que en les instal·lacions i recintes esportius
on se celebren les competicions haurà d'existir un recinte denominat “àrea de control de dopatge”. Els requisits,
condicions i estructura mínima necessària que han de reunir aqueixes àrees són les establides en el Capítol
2n, “de l'àrea de control de dopatge, de la Ordre PRE/1832/2011.

Art. 20.- INFORMACIÓ
Aquelles Federacions Autonòmiques que tinguen arracada d'abonar a la R.F.E.P. quotes per penalització o no
participació dels seus clubs en Campionats d'Espanya i Copes d'Espanya d'anys anteriors, no serà admesa la
inscripció dels seus clubs per a aquestes competicions, llevat que acompanye a la mateixa un xec confirmat per
la quantitat que deu.
Qualsevol informació relacionada amb aquestes Bases Generals de Competició, pot consultar-se a la R.F.E.P.
mitjançant els enllaços següents:
http://www.rfep.es
També telefònicament o per escrit al correu actividadestatal@rfep.es.

Vist i plau
EL PRESIDENT

EL SECRETARI GENERA

Pedro Pablo Barrios
*Perles

Juan Carlos Vinuesa
González
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ANNEX I
Procediment d'inici d'un partit
- Acudir al punt acordat amb el jutge àrbitre per a la verificació de l'equip arbitral
- Comprovar que les actes, marcador, cronòmetres, banderes i qualsevol altre material necessari per a arbitrar el
partit està en les condicions adequades.
- Verificar així mateix que l'àrea de joc reuneix les condicions adequades.
- Col·locar-se en els llocs respectius seguint les instruccions que el jutge àrbitre poguera donar
- Assenyalar que queden 3 minuts per a l'inici del partit. Comprovar els colors dels equips i el seu equipament de
manera visual.
- Verificar que no hi ha material en les àrees d'àrbitres.
- Assenyalar que queda un minut per al inici del partit
- Tots dos equips haurien de col·locar-se de manera que tinguen 5 jugadors en el camp i un màxim de 3 jugadors
en les àrees de substituts. Un màxim de 3 persones assistint a l'equip i qualsevol material addicional romandrà
durant el temps de joc en les bandes i després de la línia de fons de l'equip (al costat de les seues àrees de
suplents).
- Si un equip té els seus cinc jugadors correctament col·locats i l'altre equip té menys de 5 jugadors en l'àrea de
joc l'àrbitre podrà donar per no presentat a l'equip que no estiguera en condicions de començar.
- Si un jugador està intentant col·locar-se i rep noves indicacions de qualsevol dels jutges (àrbitres o jutges de
línia) se li permetrà un mínim de 5 segons per a recol·locar-se per al servei inicial en una posició reglamentària.
- Emplenar l'acta correctament, apuntant els dorsals dels jugadors que estan en l'aigua en aqueix moment, les
dades dels àrbitres, la puntuació final, les signatures dels àrbitres i capitans, etc.

ICF 2019 New Rules (*SR)
Clarificacions i resum (Sport Rules) ICF Congress 1st Gener2019
ICF Sport Governance Rules

[CR] Comuns a totes les disciplines, així com les mateixes
paraules en el primer capítol.

ICF Principle Rules

[PR] Aplicable totes les disciplines.

ICF Sport Rules

[SR] Normes de competició i camp de joc..
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RESUM NOVES REGLES 2019 OFICIALS DE MESA.
·

Nova zona restringida per a entrenadors (no darrere de porteries,1 metre darrere del córner).

·

Nova seqüència de targetes:.

Targeta verda (falta deliberada o perillosa)
Targeta Groga (es mostra directament, no la segona verda).

·

Targeta Roja (després de la targeta groga).
(Després d'una targeta groga directa podrà haver-hi una T. verd, si no ha tingut T. Verd anteriorment,
és a dir , seqüència de T.GROGA-VERDA -ROJA.)
TARGETES VERDES COL·LECTIVES: La 4a T. Verd serà nominal i es converteix en T. Groga. La
resta verdes seran T. Grogues també. La Targeta Verda entrenador suma (capità).

·

T.VERD. MAI SE SACA EN L'ÚLTIM MINUT PARTIT, SERIA T.GROGA.

·

PENAL AMB PORTER 4 metres (quan hi haja defensor i porter) .2 minuts completsexpulsats

·

PENAL SENSE PORTER 4 metres (Quan no hi haja porter en la falta). 2 minuts completsexpulsat.

·

TARGETA G R O G A P ER POWER PLAY- PODER DE JOC .2 minuts expulsat, si fiquen gol els
contraris s'anul·la i ix al camp.

·

EMPENYIMENT IL·LEGAL (ILLEGAL JOSTLE) 2 METRES.(Categories inferiors sense sentit i
comportament antiesportiu).

·

AVANTATGE (“cridar-dir AVANTATGE-PLAY ON).

·

T.VERD MAI

·

LLANÇAMENT PENAL. Porter sota la porteria amb cos. Llançador 4 metres. Defensors a *6metros.Inicia
temps amb llançament. Defensors actuen quan es llance.

·

COMENCE JOC, 3 METRES. Sempre a 3 metres la resta jugadors fins que hi haja possessió.

·

NO PERMESA CAP SUBSTÀNCIA EN EQUIPAMENT, ÚNICAMENT PARAFINA EN EMPUNYADURA
PÈRTIGA.

·

AGARRE MÀ IL·LEGAL -ILLEGAL HAND TACKLE. Qualsevol pel COSTAT o per DARRERE del BRAÇ
QUE LLANÇA O PASSA.

·

TORNEJOS INTERNACIONALS LIVE STREAMING. 1 TEMPS MORT PER EQUIP EN TOT EL PARTIT
(primers 7 minuts de cada temps, excepte segon temps si no s'han demanat tots dos, el temps mort seria
en minut 6´).

·

DESPRÉS DE GOL, almenys 3 jugadors han d'haver tornat al seu camp per a traure del centre.

DESENVOLUPAMENT DE LES CLASSIFICACIONS
CHAPTER 8 - FIELD OF PLAY (8.1 LAYOUT/ Disseny del camp) CAMP DE JOCCANVIS:
·

Es retarda un metre la línia d'entrenadors.

·

Es prohibeix estar darrere de la porteria als entrenadors.
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10.12.- ADVANTAGE (SR)
AVANTATGE ( PLAY ON)
10.12.1- S'aplicarà quan cap àrbitre toque el xiulet, i l'equip que pateix la infracció es beneficie de la següent
acció. Quan s'arbitre AVANTATGE, els àrbitres hauran de “cridar-clamar-anunciar “la paraula “Avantatge- play
on ”, realitzant els senyals corresponent DURANT 5 SEGONS.

10.12.2- Els àrbitres PODEN PENALITZAR en la següent acció de TEMPS PARAT (fora, corner o altres faltes)
la targeta verda, groga o roja ( si fora oportú).

10.12.3- Si després d'aplicar

l'avantatge, l'equip afectat no aconsegueix una passada o tir eficaç, o no hi ha clar
avantatge finalment, la infracció original haurà de senyalitzar-se amb l'apropiada sanció i en el lloc on es va
efectuar la falta.

10.23- ILLEGAL JOSTLE (SR)
ESPENTA IL·LEGAL
10.23.2. Es produirà ESPENTA IL·LEGAL quan un jugador en estàtic o intentant mantindre la posició, és
mogut MÉS DE 2 METRES pel contacte permanent d'un contrari.
Es considerarà en categories inferiors el desplaçament sense sentit, com a comportament antiesportiu.
(Anteriorment era mig metre, ocasionava problemes d'arbitratge i interpretació).
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10.33- YELLOW CARD-POWER PLAY (*SR).
TARGETA GROGA- JOC DE PODER .
10.33.2- Un jugador que rep una Targeta groga és exclòs el màxim de 2 MINUTS i no pot ser substituït.
10.33.3- La TARGETA GROGA serà mostrada al jugador que cometa una FALTA DELIBERADA O PERILLOSA,
si aquest jugador ja ha rebut UNA TARGETA VERDA ( almenys que meresca una targeta roja).

10.33.6- Es podrà

mostrar targeta groga per reiterades disputes i discussions sobre la decisió dels àrbitres.

10.33.7- Es podrà

mostrar targeta groga per una falta o abusiu llenguatge dirigit a un oponent o àrbitre.

10.33.8- Si és marcat un gol durant el POWER PLAY- JOC DE PODER,

la targeta groga és cancel·lada i el

jugador exclòs podrà tornar al camp de joc.

10.33.9 El temps dels

2 minuts d'expulsió – Power Play-Joc de Poder seran suspesos en el descans o temps

morts.

10.33.11-Si 2 jugadors són expulsats 2 minuts per Targeta

groga, i marca l'equip contrari, únicament el jugador
que ha rebut primer la targeta groga ( qui porte més temps expulsat) s'incorporarà al joc, l'altre expulsat haurà
d'esperar els restants 2 minuts o fins que marque un altre gol l'equip contrari.

10.33.12- Qualsevol jugador que reba 3 TARGETES GROGUES DURANT UNA COMPETICIÓ SERÀ
SUSPÉS AUTOMÀTICAMENT EL SEGÜENT PARTIT EN AQUEIXA COMPETICIÓ.

34.– YELLOW CARD – GOAL PENALTY SHOT GPS ( SR).
TARGETA GROGA – PENAL. (SR)
1.

– Targeta groga serà mostrada al jugador que cometa una falta i l'àrbitre el considere penal.

2.

– El “POWER PLAY o JOC DE PODER “NO SERÀ APLICABLE EN ELS PENALS, el
jugador haurà de romandre expulsat els 2 minuts complets.

10.35 - GREEN CARD (SR).
TARGETA VERDA (SR).
1.

– TARGETA VERDA es podrà mostrar a un jugador, entrenador o cap d'equip, per a controlar el seu
joc o comportament d'equip o risc de targeta groga o roja, que els expulse del camp si el
comportament contínua.

2.

– Targeta groga serà mostrada per una falta deliberada o perillosa, excepte quan Targeta Groga o
Targeta Roja és xiulada/assenyalada.

3.

– Targeta verda es mostrarà a qualsevol jugador o entrenador que mostre un innecessari verbal
comportament dirigit als àrbitres, línies, oficials de taula o oponents, o qualsevol altre comportament
antiesportiu on les targetes groga i roja podran ser xiulades.

4.

- Targeta verda es mostrarà a l'entrenador o cap d'equip si ixen de la zona restringida a entrenadors.
La targeta verda serà per a tots els entrenadors i cap d'equip durant el partit. Es transmetrà l'avís de
targeta verda immediatament o quan es produïsca un temps mort.
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Cada jugador NOMÉS pot rebre UNA TARGETA VERDA PER PARTIT. Quan rebut una T.VERD
qualsevol DELIBERADA o PERILLOSA FALTA, o DELIBERAT COMPORTAMENT ANTIESPORTIU
resultarà TARGETA GROGA, almenys que es considere mereixedora unatargeta roja.

5.

– En l'ÚLTIM MINUT DEL PARTIT NO ES MOSTRARAN T.VERDS. Qualsevol falta deliberada o
perillosa serà AUTOMÀTICAMENT TARGETA GROGA o almenys que meresca TARGETA ROJA.

6.

– TARGETA VERDA ES MOSTRARÀ per qualsevol contacte amb el caiac de l'oponent que està
intentant traure de BANDA, CORNER o SERVEI DE PORTERIA..

7.

– Col·lectivament UN EQUIP/ OFICIALS poden rebre FINS A 4 TARGETES VERDES, LA QUARTA
TARGETA VERDA SERÀ XIULADA COM A TARGETA GROGA per al jugador que rep aqueixa
targeta verda i causa la falta.

8.

– Si la QUARTA TARGETA VERDA LA REP L'ENTRENADOR O CAP D'EQUIP, el CAPITÀ rebrà la
SANCIÓ DE TARGETA GROGA.

9.

– El compte de targetes col·lectives (4 T. Verdes) es manté, i l'equip jugarà amb el risc que
qualsevol T. Verd (falta deliberada o perillosa) següent serà SANCIONADA AMB T. GROGA.

10.

– En l'ÚLTIM MINUT DEL PARTIT NO ES MOSTRARAN T.VERDES. Qualsevol falta deliberada o
perillosa serà AUTOMÀTICAMENT TARGETA GROGA o almenys que meresca TARGETA ROJA.

11.

– TARGETA VERDA ES MOSTRARÀ per qualsevol contacte amb el caiac de l'oponent que està
intentant traure de BANDA, CORNER o SERVEI DE PORTERIA..

12.

– Col·lectivament UN EQUIP/ OFICIALS poden rebre FINS A 4 TARGETES VERDES, LA QUARTA
TARGETA VERDA SERÀ XIULADA COM A TARGETA GROGA per al jugador que rep aqueixa
targeta verda i causa la falta.

13.

– Si la QUARTA TARGETA VERDA LA REP L'ENTRENADOR O CAP D'EQUIP, el CAPITÀ rebrà la
SANCIÓ DE TARGETA GROGA.

14.

– El compte de targetes col·lectives (4 T. Verdes) es manté, i l'equip jugarà amb el risc que
qualsevol T. Verd (falta deliberada o perillosa) següent serà SANCIONADA AMB T. GROGA.

10.37 – TAKING A GOAL PENALTY-SHOT (SR)
LLANÇAMENT DE PENAL (SR)
1.

– Senyal de Penal i T. Groga o Roja si és apropiada assenyalar.

2.

– Un penal és un tir entre un jugador atacant i el porter.

3.

– Cap altre jugador prendrà part fins que el tir a porteria s'ha efectuat.

4.

– El temps general es reprén quan és llançat el tir a porteria..

5.

– El jugador que llance el penal estarà estacionat en la línia de 4 METRES. El porter estarà
estacionat davall de la porteria amb el cos dins d’un metre del centre de la porteria. El porter romandrà
amb caiac quiet fins al llançament. La infracció per part del porter farà repetir el llançament.
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6.

– Tots els jugadors restants amb els seus CAIACS romandran fora de la línia de 6 METRES.
Qualsevol jugador que infringisca la norma podrà resultar T. Verd.

7.

– SI NO HI HAGUERA PORTER EN EL MOMENT DE LA FALTA COMESA COM A PENAL,
NO HI HAURÀ PORTER EN LA PORTERIA.
(NO està permesa la lluita per la posició durant el llançament de penal en els 6 metres, si
ocorreguera se sancionarà amb T. Verd (10.35.2 il·legal per normes i per comportament antiesportiu)

ALTRES NORMES NOVES QUE AFECTA
ESDEVENIMENTS
INTERNACIONALS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nou control antidopatge abans de cada torneig internacional.
HONOURABLE PLAY: Punts per T. Roja són 10 i Targeta groga 5 punts.
Composició Equips: 1 Team leader per federació. 2 entrenadors per equip. 10 jugadors
màxim i 3 delegats (team officials) per federació.
Jugadors U18, podran canviar de nació si hi ha acord entre totes dues federacions.
REFEREE MANAGER. Desapareix el Chief referee.
Jutges de línia podran substituir-se per càmeres.
Àrbitres ICF hauran de pujar la seua activitat anual al rànquing de la ICF abans 1 octubre cada any,
sinó el 14 octubre, començaran amb 0 punts la temporada.
Àrbitre principal presa sempre decisió final sobre no acords en una sanció/falta durant el joc.
Jutges de taula i cronometradors podran usar dispositius mòbils per al seu úsnecessari.
Membres equip entrenadors, hauran de portar mateixa vestimenta i color.
Jugadors no portaran substàncies que esvaren als braços o coll.
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ANNEX II
Sistemes de competició per a cada Divisió i els Campionats d'Espanya..
Existeixen tres tipus de format de competició:.
A. Format de torneig.
B- Format de lliga per tornejos.
C- Format de lliga simple a anada i tornada.
Preferentment se seleccionarà el format de torneig per a totes les categories i divisions en les competicions que hagen
de disputar-se en una sola prova, com els campionats d'Espanya.
Preferentment se seleccionarà el format de lliga per tornejos en les categories en les quals hi haja una categoria amb
divisió única amb 10 o menys equips participants i en divisions en les quals el nombre d'equips participants siga de 10 o
menys equips participants.
Preferentment se seleccionarà també el format de lliga per tornejos en les categories en les quals hi haja més d'una
divisió i en les divisions en les quals hi haja almenys 10 equips participants.
Al seu torn la selecció del format de competició dependrà de les seus disponibles i de les característiques d'aquestes .
El format de competició serà clarament explicitat en el reglament de la lliga de Caiac-Polo d'aqueix any.
El format de competició per a cada Divisió podrà ser el format de lliga simple a anada i tornada o el format de lliga per
tornejos. No obstant això per al Campionat d'Espanya i campionats que consten d'una única prova s'utilitzarà únicament
el format de torneig.
Perquè es puga disputar una competició de cada divisió i categoria hauran d'estar inscrits un número mínim de tres
equips en alguna de les proves que componguen aquesta competició, no sent puntuables aquelles que no complisquen
amb aquesta condició.
Els equips susceptibles de ser inscrits per a la participació en cada Divisió i el Campionat d'Espanya de Caiac- Polo
seran els que es determinen anualment la Junta Directiva de la RFEP a proposta del Comité de Caiac-Polo conforme al
present reglament.
S'elaborarà un rànquing per a cada divisió, categoria i competició amb els equips inscrits, ordenant-los del 1r al 3r, 4t,
5é, 6é, 7é i consecutius (en funció del nombre d'inscripcions).
El lloc que ocuparà cada equip serà per a:
-

En cada Divisió (format de lliga per tornejos). El mateix ordre en què estiguen classificats en la
classificació general provisional de la Divisió. O per a establir el rànquing en la primera prova de cada
Divisió, es tindrà en compte la classificació general definitiva de la Copa d'Espanya de l'any anterior. És a
dir, en la primera prova el rànquing serà l'obtingut de la classificació final de la Copa d'Espanya de l'any
passat, en les altres proves es tindrà en compte el rànquing elaborat a partir de les proves ja disputades
en elpresent any de la copa d'Espanya.

-

Campionat d'Espanya. El mateix ordre que l'obtingut la classificació general definitiva del Campionat
d'Espanya de l'any anterior.

 Format de torneig.
Es podrà disputar en una o diverses rondes en funció del nombre d'equips inscrits en la categoria.
En la primera ronda, o ronda preliminar, es podrà dividir la categoria en grups. Posteriorment cada grup jugarà un
sistema de lliga, dins del seu propi grup.
En la segona ronda, o ronda intermèdia, es faran nous grups segons la classificació de la ronda preliminar. Els Primers
classificats, en la ronda preliminar, de cada grup passaran al grup de cap en què es podrà disputar un sistema de
lliga o un sistema d'eliminatòries. Els equips que van quedar per davall d'aquests primers, en la ronda preliminar,
també faran un o diversos grups en què jugaran un sistema de lliga o un sistema d'eliminatòries..
En la tercera ronda, o ronda final, es disputaran:.
Les semifinals, la gran final i el 3r-4t lloc en els grups de cap i, Les
semifinals baixes i llocs en els llocs successius.
Les competicions que es desenvolupen en aquest format atendran els següents subformats en funció del nombre
d'equips inscrits:
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En cas d'haver-hi 11 o 12 Equips
1a Ronda
Es confeccionen 3 grups en els quals s'enfrontaran tots contra tots i segons la classificació dins de cada grup es formaran
altres quatre grups.

GRUP A

GRUP B

GRUP C

1

2

3

6

5

4

7

8

9

12

11

10

2a Ronda
En aquests quatre grups es torna a jugar tots contra tots, establint-se un rànquing en els grups D,E,F i G.

GRUP D

GRUP E

GRUP F

GRUP G

1ºA

2ºA

3ºA

4ºA

2ºB

1ºB

3ºB

4ºB

1 °C

2 °C

3 °C

4 °C

3ªRonda
De baix a dalt; els últims llocs els definirà de manera directa la classificació del grup G i posterior ment el grup F 5é
i 6é lloc el definirà el partit 3ºD-3ºE
Els quatre primers es realitzarà per semifinals 1ºD-2ºE i 1ºE-2ºD ,3r i 4a lloc (perdedors d'aquests partits i la gran final
(amb els guanyadors).1r i 2n.
En Cas d'haver-hi 13 equips d'ara en avant
Si es decidira adoptar un sistema amb grups des de l'inici en comptes de fer una fase prèvia per a reduir el nombre de
participantsde la prova, es procediria de la següent forma.
1a Ronda
Es confeccionen 4 grups en els quals s'enfrontaran tots contra tots i segons la classificació dins de cada grup es formaran
altres quatre grups.

A

B

C

D

1

2

3

4

8

7

6

5

9

10

11

12

16

15

14

13

En cas d'haver-hi 11 o 12 equips la distribució dels equips del 9 al 12 seria la següent.
A

B

C

D

12

11

10

9

1

2a Ronda
En aquests quatre grups es torna a jugar tots contra tots, establint-se un rànquing en els grups E,F,G i H.
E

F

G

H

1A

1B

3A

4A

1D

1C

3B

4B

2B

2A

3C

4C

2C

2D

3D

4D

3ªRonda
De baix a dalt; els últims llocs els definirà de manera directa la classificació del grup G i H 7é i 8é
lloc el definirà el partit 4ºE-4ºF
5é i 6é lloc ho definirà el partit 3ºE-3ºF
Els quatre primers es realitzarà per semifinals 1ºE-2ºF i 1ºF-2ºE ,3r i 4a lloc (perdedors d'aquests partits i la gran final
(amb els guanyadors).1r i 2n.
En el cas de disposar d'un sol camp per a la realització del torneig es podrà adoptar el següent format. Es
confeccionaran 5 grups:
A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

11

12

13

En els grups que continguen tres equips es realitzarà un partit eliminatori entre els equips que no són cap de grup,
l'equip guanyador s'enfrontarà amb el cap de grup. (Per a 13 equips 3 partits)

Els equips perdedors formaran un grup on es jugarà tots contra tots per a definir Les últimes places de la
classificació del torneig. (Per a 13 equips total 3 partits)
Després de disputar-se els partits entre el guanyador del partit eliminatori i l'equip cap de cada grup (5 partits), els
equips que resulten perdedors formaran un grup de 5 equips on jugaran tots contra tots per a definir de la 6a a la 10a
plaça en la classificació del torneig. (Per a 13 equips 10 partits)
Els equips que resulten guanyadors formaran un grup de 5 equips on es decidiran de la 5a a la 1a plaça competint tots
contra tots. (Per a 13 equips 10 partits).
Total 31 partits.
DE 8 A 10 EQUIPS
Es confeccionaran 2 Grups, A i B.
En el cas d'haver-hi 8, 9 o 10 equips inscrits per a la competició, el Grup A estarà format pels equips classificats en 1a,
4a, 6a, 7a i/o 10a posició en el rànquing definit anteriorment i el Grup B estarà format pels equips classificats en 2a, 3a,
5a, 8a i/o 9a posició d'aqueix mateix rànquing.
En el cas d'haver-hi únicament 7 equips inscrits el Grup A estaria compost pels equips classificats en 1a, 4a i 6a posició
en el rànquing definit anteriorment i el Grup B el conformaran els equips classificats en 2a, 3a, 5a i 7a posició d'aqueix
mateix rànquing.
Sistema de competició: Eliminatòria mixta.
Fase Lligueta: total màxim de 20 partits. En cada grup cada equip jugarà una única vegada contra els altres equips que
el conformen. Els dos Primers equips classificats en cada Grup passaran a Semifinals.
Fase del 5é al 10é lloc: total màxim de 3 partits. Els equips classificats 3 us en cada Grup jugaran pel 5é i 6é lloc final en
la competició. Els
Equips classificats 4us en cada Grup jugaran pel 7é i 8é lloc, llevat que només hi haguera 7 equips inscrits, en que el seu
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cas el 4t classificat del Grup B aconseguiria directament el 7é lloc en la classificació final de la competició. En cas
d'existir, els equips classificats 5us en cada Grup jugaran pel 9é i 10é lloc llevat que només hi haguera 9 equips inscrits, i
en aquest cas el 5é classificat del Grup B aconseguiria directament el 9é lloc en la classificació final de la competició.
En cas d'així considerar-ho també es disputaran semifinals baixes entre els 3r i 4t de grup..
Una vegada iniciada la Lliga si hi ha un acord unànime per part de tots els clubs es podrà modificar el sistema de
competició..
Fase Semifinals: total màxim de 2 partits
Es disputaran, la primera semifinal entre l'1er equip classificat en el Grup A i el 2n equip classificat en el Grup B i la
segona semifinal entre el 2n equip classificat en el Grup A i el 1r equip classificat en el Grup B.
Fase Finals: total màxim de 2 partits
Els equips perdedors de les Semifinals, jugaran pel 3 *er i 4t lloc. Els equips guanyadors de les Semifinals, jugaran per l'1er
i 2n lloc.
De 5 a 7 EQUIPS (tots contra tots)
Es confeccionarà un únic Grup A amb tots els equips inscrits.
Sistema de competició: Lliga simple sense tornada amb play off
Fase Lligueta: total màxim de 15 partits En cada grup cada equip jugarà una única vegada contra els altres equips que
el conformen. Els quatre primers equips classificats en el Grup passaran a Semifinals..
Fase del 5é al 7é lloc: total de 1 partit. Els equips classificats 5é i 6é del Grup jugaran pel 5é i 6é lloc final en la
competició, El 7é equip classificat aconseguiria directament el 7é lloc en la classificació final
Fase Semifinals: total màxim de 2 partits. Es disputarien, la primera semifinal entre l'1 er i el 4t equips classificats en el
Grup i la segona semifinal entre el 2n i el 3er equips classificats en el Grup.
Fase Finals: total màxim de 2 partits. Els equips perdedors de les Semifinals, jugaran pel 3er i 4t lloc. Els equips
guanyadors de les Semifinals, jugaran per l'1er i 2n lloc.
Quan hi haja 6 equips si el temps no ho permet es podrà realitzar 2 grups de 3 equips. Els quatre primers equips
classificats en el Grup passaran a Semifinals.
Fase Finals: total màxim de 2 partits. Els equips perdedors de les Semifinals, jugaran pel 3er i 4t lloc. Els equips
guanyadors de les Semifinals, jugaran per l'1er i 2n lloc.
De 3 o 4 EQUIPS
Es confeccionarà un únic Grup A amb tots els equips inscrits.
Sistema de competició: Lliga simple a anada i tornada amb play
off.
Fase Lligueta: total màxim de 12 partits. En cada grup cada equip jugarà dues vegades contra els altres equips que el
conformen. Els quatre equips del Grup passaran a Semifinals..
Fase Semifinals: total màxim de 2 partits. Es disputaran, la primera semifinal entre el 1er i el 4t equips classificats en el
Grup i la segona semifinal entre el 2n i el 3er equips classificats en el Grup, llevat que només hi haguera 3 equips inscrits,
i en aquest cas aquesta fase quedaria automàticament eliminada i el 3*er classificat del Grup aconseguiria directament
el 3er lloc en la classificació final, disputant-se un únic partit en la fase final entre el 1er i 2n classificats del Grup que
determinarà el guanyador i el 2n classificat en la competició.
Fase Finals: total màxim de 2 partits. Els equips perdedors de les Semifinals, jugaran pel 3er i 4t lloc. Els equips
guanyadors de les Semifinals, jugaran pel 1er i 2n lloc passaran a Semifinals.
Fase Semifinals: total màxim de 2 partits. Es disputaran, la primera semifinal entre el 1er i el 4t equips classificats en el
Grup i la segona semifinal entre el 2n i el 3er equips classificats en el Grup, llevat que només hi haguera 3 equips inscrits,
i en aquest cas aquesta fase quedaria automàticament eliminada i el 3er classificat del Grup aconseguiria directament
el 3er lloc en la classificació final, disputant-se un únic partit en la fase final entre l'1er i 2n classificats del Grup que
determinarà el guanyador i el 2n classificat en la competició.
Fase Finals: total màxim de 2 partits. Els equips perdedors de les Semifinals, jugaran pel 3er i 4t lloc. Els equips
guanyadors de les Semifinals, jugaran per l'1er i 2n lloc.
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Format de lliga per tornejos.
La lliga constarà de diverses proves i en cada prova es disputarà un torneig.
Cada torneig es disputarà seguint les pautes del format de torneig.
A cada equip se li assignaran un nombre determinat de punts en cada torneig en funció de la classificació final
obtinguda en aqueix torneig. La taula de punts per lloc obtingut en la classificació es presentarà en el reglament de la
lliga nacional de Caiac-Polo d'aqueix any.
Es realitzarà una lliga per tornejos, és a dir, l'equip que més ben classificat quede en major nombre de tornejos obtindrà
major nombre de punts.
En finalitzar l'últim torneig s'establirà la classificació final de la lliga, en funció del nombre de punts totals acumulats en
totes les proves o tornejos.
En cas d'empat a punts es resoldrà per:
- Diferència de gols (gols totals marcats menys els gols totals rebuts).
- Nombre total de gols marcats.
- Resultat de tots els partits disputats entre els dos equips en última ronda, semifinals i finals o semifinals baixes i
partits de lloc.
-Gols totals marcats dividits entre els gols totals rebuts.
- Partit addicional per a desempatar..
Format de lliga simple a anada i tornada.
Es podrà disputar una competició nacional de qualsevol categoria en aquest format si el Comité Nacional de Caiac-Polo
el considera necessari. Les categories i divisions que competiran sota aquest format es publicaran en el reglament de
Lliga nacional de Caiac-Polo de cada any.
La lliga constarà de diverses proves, el seu número dependrà del nombre d'equips participants.
Es formarà un sol grup en el qual es disputarà una lliga a anada i tornada, és a dir, cada equip jugarà dos partits contra
cadascun dels altres equips del grup, distribuïts en dues fases, una fase d'anada i una fase de tornada .

Una vegada finalitzada la lliga simple, podrà utilitzar-se un sistema de Play Off per a determinar els primers llocs.
En cas de no disputar-se Play Off la classificació final serà l'obtinguda en finalitzar la lliga a anada i tornada. Per a això es
faràun rànquing tenint en compte els punts obtinguts en cada partit de la lliga.
En cas de disputar-se Play Off, els primers llocs seran els obtinguts en els Play Off i els últims llocs seran idèntics als
obtinguts en el rànquing de la lliga simple inicial.
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