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REGLAMENT CAMPIONATS DE CATALUNYA 
  

 

Article 1 

La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard convoca per a l’any 2016 els Campionats de 

Catalunya següents: 

 - Campionat de Catalunya per categories de Clàssiques 

 - Campionat de Catalunya Absolut de Clàssiques 

 - Campionat de Catalunya Cable Wakeboard i Wakeskate per categories 

 - Campionat de Catalunya de Wakeboard i Wakeskate barca per categories 

 

Article  2 

Per a participar en qualsevol del Campionat de Catalunya cal estar en possessió de la llicència 

federativa en vigor, expedida per a la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard. 

La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard  podrà definir en cada convocatòria si serà un 

campionat obert a esquiadors/es amb llicències d’altres federacions (nacionals i/o internacionals) 

i podrà establir, o no, les quotes d’inscripcions diferents per aquest esquiadors. 

 

Article 3 

Segons el que disposa l’article 101.3 del Decret d’Entitats Esportives de Catalunya, a les 

competicions oficials catalanes només poden participar amb plenitud de drets els esportistes amb 

llicència de la federació Catalana. També hi poden participar, si així ho accepta la Federació 

Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard, esportistes amb llicència d’una altra federació, sense 

puntuar al campionats, però si amb possibilitat d’homologar la seva marca si així hop permet el 

tipus de Campionat.  

 

Segons el que disposa l’article 107.3 del Decret d’Entitats Esportives de Catalunya, tenen la 

consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial de la federació catalana, els 

nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge administratiu en aquest territori, i que 

l’acreditin en els dos últims anys d’acord amb les normes generals aplicables. 

 

Article 4 

Per a participat a qualsevol dels Campionats de Catalunya caldrà haver formalitzat la inscripció 

corresponents dins dels termes i terminis formals. 

 

Article 5 

L’organització dels Campionats de Catalunya correspon exclusivament a la Federació Catalana 

d'Esquí Nàutic i Wakeboard , i en particular als seus  membres de la Junta de Govern. 

Aquesta potestat d’organització podrà ser compartida amb altres membres, entitats, empreses o 

clubs esportius. Però sempre subordinada a la titularitat exclusiva de la FCEN com organitzadora. 
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Article 6 

El Campionat de Catalunya es celebrarà en aigües del territori nacional català. 

La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard podrà modificar les dates aprovades pel bé de l’ 

interès esportiu o, inclòs, suspendre’ls per raons econòmiques.  

En aquests darrers casos la Junta de Govern es reserva el dret a  la decisió.  

  

Article 7 

La publicitat i drets d’imatge corresponen exclusivament a la FCENW. 

L’esquiador/a participant en una competició organitzada per la Federació Catalana d'Esquí Nàutic 

i Wakeboard no podrà reclamar danys, perjudicis ni recompenses de cap mena per a qualsevol 

propaganda o difusió que exploti el seu nom, la seva fotografia o exploti els resultat de qualsevol 

producte utilitzat, en relació a la competició. 

La participació als campionats implica que el participant autoritza fer públics els resultats 

esportius, premis, classificacions, esdeveniments, imatges o qualsevol altra informació 

relacionada amb els campionats organitzats per a la Federació. 

Tots els esquiadors participants, puntuïn o no, tenen l’obligació, si s’escau, de portar els dorsals i 

dur els suports publicitaris durant tot el Campionat que la FCEN hagi acordat. 

Els drets d’imatges obtingudes durant el Campionat corresponen exclusivament a la FCENW, 

sense perjudici de que aquesta els cedeixi o subrogui a un tercer. 

 

Article 8 

Al obtenir la llicència de la FCENW  l’esportista exonera a la FCENW, als clubs afiliats, membres de 

la Junta Directiva, jurat dels campionats i qualsevol altre personal o institució relacionada amb la 

competició i els entrenaments per qualsevol lesió o accident que es pugui derivar pel fet de patir 

cap lesió o malaltia que li suposi cap mena d’impediment o dificulti la pràctica d’aquest esport.  

Per obtenir la llicència la FCENW  podrà demanar proves mèdiques addicionals però, fins i tot en 

el cas de ser lliurada la llicència, la responsabilitat de la participació en competicions o 

entrenaments és exclusiva de la persona titular de la llicència. 

En el cas dels menors d’edat aquesta responsabilitat és dels pares, tutors o legals representants. 
 
 
 

Article 9  

Al lliurar el full d’inscripció i prendre part en qualsevol activitat de la competició, l’esquiador/a es 

compromet a respectar les decisions del jurat relacionat amb la prova, excepte les contràries als 

Estatuts i Reglaments.  
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Article 10  

Els Campionats de Catalunya de totes les especialitats es regiran pel Reglament EAME d’acord amb 

l’actualització anual i el Reglament per a campionats de Catalunya vigent. 

Respecte a possibles conflictes d’interpretació dels mateixos, prevaldrà sempre el criteri del 

Organitzador i del President del Jurat dels Campionats de Catalunya. 

 

Article 11 

Règim disciplinari 

La FCENW com organitzadora es reserva el dret de sancionar negant la participació del/la 

esquiador/a en qualsevol moment de la competició, quan així ho cregui convenient pel 

comportament antiesportiu greu o per altres males conductes i pràctiques del esquiador o dels 

seus tutors. 

Aquesta mesura és excepcional, i abans d’adoptar-la es notificarà prèviament a l’esquiador 

donant-li el dret de rectificació en els casos que procedeixi. 

Donada la seva excepcionalitat, la decisió només podrà ser presa per majoria del Jurat de la 

competició amb la suma del vot de l’organitzador. 

La proposta d’aquesta mesura d’exclusió pot provenir de qualsevol membre amb dret a vot, ja 

sigui del Jurat o de l’organitzador. 

 

Article 12 

Campionat de Catalunya de Clàssiques: 

1. Només serà vàlida una categoria si hi ha com a mínim 3 esquiadors, en cas de no complir-se 

aquesta condició no existirà el títol de la categoria o disciplina. En qualsevol cas, l’organització 

i el jurat poden incloure un esquiador d’edat inferior en una categoria d’edat superior a fi i 

efectes de crear una categoria complerta amb títol, sempre que no s’arribi al mínim de tres 

esquiadors a les dues categories afectades,  i sempre que ho consentin els esquiadors afectats 

i ho permetin les normes de calculació.  

2. A les semifinals i finals d’eslàlom les velocitats mínimes seran de 34 km/h en totes les 

categories de dones i en les categories infantils (Sub 10, Sub 12 i Sub 14) i sèniors homes, i de 

37 km/h en les categories júnior, sub 21 i open homes.  

3. Els/les esquiadors/res menors d’edat que a les finals absolutes d’eslàlom vagin a una velocitat 

superior de la que marca el reglament EAME segons la seva categoria hauran de presentar 

davant de la presidenta de jurat una autorització del pare, mare o tutor.  

4. Els/les esquiadors/es de la categoria sub 10 tindran dret a una segona oportunitat en el cas 

que no acabin el 1r eslàlom. 
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5. Segons la possibilitat que ofereix el reglament EAME l’organització opta per sol·licitar als 

esquiadors el programa de figures, per tant, aquest, s’haurà de lliurà a la federació juntament 

amb la inscripció o al tècnic calculador com a mínim 1 hora  abans de l’inici de la competició.  

6. Les reclamacions es podran efectuar un cop publicats els resultats i sempre al president de 

jurat.  

7. Recordem que la velocitat de salts serà la que marca el Reglament EAME segons categoria. 

Només es reconeixerà una categoria quan hi hagi un mínim de 3 participants, llevat les 

categories sub 10, sub 12 i sub 14. 

88..  L’ordre de sortida s’indicarà en el moment de la convocatòria  

99..  L’organització es reserva el dret de variar els horaris de les diferents mànegues i disciplines de 

la competició per tal d’afavorir als esquiadors i esquiadores.   

10. Classificació 
- Campionat per categories: 1r, 2n i 3r en les categories Sub-10, Sub-12, Sub-14, Júnior, Sub-21, 
Open i Sènior en homes i dones en les especialitats d’eslàlom, figures, salts i combinada.  
- Campionat absolut: 1r, 2n i 3r absolut en homes i dones en les especialitats d’eslàlom, figures i 
salts. 
- Campionat per clubs (totes les categories) : 1r, 2n i 3r classificat. 
Es clubs disposen d’un full d’inscripció. Cada club podrà presentar un equip format per a un màxim de 3 
esquiadors/esquiadores de qualsevol categoria que sumaran punts combinada. És imprescindible que 
els esquiadors representants dels clubs en siguin socis. 
 
 

Article 13 

Campionat de Catalunya Cable Wakeboard i Wakeskate 

1. El  Campionat de Catalunya serà homologat rànquing list per la IWWF. Es repartiran 400 punts 

per al rànquing internacional. Es donaran els resultats en directe i automàticament i estaran 

a la pàgina web de la federació internacional.  

2. Les inscripcions s’hauran de tramitar a través de la pàgina web del CWWC Comitè 

Internacional de Cable Wakeboard i Wakeskate i confirmada a la FCENW  

3. Classificació 

- Campionat per categories: 1r, 2n i 3r per categories. En cas de no haver un mínim de 3 

inscrits en qualsevol categoría, si es el cas, es passarà a la següent categoria. 

Categories: Mini-Boys, Mini Girls, Boys, Girls, Júnior Men, Júnior Ladies Amateur, Open Men, 

Open Ladies, Master Men, Master Ladies, Veterans Men i Vetarans Ladies  

4. L’ordre de sortida s’indicarà en el moment de la convocatòria 
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Article 14 

Campionat de Catalunya Wakeboard i Wakeskate Barca 

1. Classificació 

- Campionat per categories: 1r, 2n i 3r per categories. En cas de no haver un mínim de 3 

inscrits en qualsevol categoría, si es el cas, es passarà a la següent categoria. 

Categories: Boys, Girls, Júnior Men, Júnior Ladies Amateur, Open Men, Open Ladies, Master 

Men, Master Ladies, Veterans Men i Vetarans Ladies  

2. L’ordre de sortida s’indicarà en el moment de la convocatòria 
 
 
 
 

Article 15 

La participació a qualsevol de les curses del Campionat de Catalunya implica l’automàtica 

acceptació d'aquest Reglament. 

 

 

 

 

 

Castelldefels, juny 2016   


