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1 - CLUBS I ENTITATS ORGANITZADORES, DATES I LLOC
DE CELEBRACIÓ DE LES COMPETICIONS

L'organització del “Descens del Xúquer” anirà a càrrec de la Mancomunitat de la Ribera Alta, juntament 
amb la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana i dels clubs Scooter Club d'Algemesí, Club de 
Piragüisme Sueca, Penya Piragüista Antella i l’Ajuntament d'Alzira.
L'organització compta amb la col·laboració econòmica de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de 
la Generalitat Valenciana, del Consorci de la Ribera i dels municipis d'Algemesí, Sueca, Albalat de la 
Ribera, Polinyà, Riola i Alzira.

El “Descens del Xúquer” constarà de 3 etapes competitives, més un recorregut amb caràcter popular no 
competitiu (amb el seu propi reglament), que se celebraran en les següents dates i llocs:

2 - CATEGORIES I MODALITATS

Tant per a la categoria femenina com per a la masculina, s'estableixen les següents categories en funció 
de l'any de naixement:

Perquè una categoria siga considerada com a tal, han de participar com a mínim tres embarcacions de 
dos clubs diferents. Si no es compleix aquest requisit, l'embarcació s’inscriu automàticament en la
categoria immediatament superior.

Data de
celebració

Horari
previst

Nom i organitzador

25 / 09 / 21 10:30 a 13 h.

16:30 a 19 h.

10:00 a 13 h.

11:30 a 13 h.

1a Etapa: “Sueca – Polinyà – Riola – Sueca 13 km”.
organitza: Club Piragüisme Sueca

2a Etapa: “Sueca – Algemesí 11 km”.
organitza: Club Piragüisme Sueca

Etapa popular (no competitiva): “Alzira-Algemesí 5K”
organitza: Ajuntament Alzira

3a Etapa: “Algemesí – Albalat- Polinyà – Algemesí 15K”
organitza: Scooter Club Algemesí

25 / 09 / 21

26 / 09 / 21

26 / 09 / 21

Categoria Any de naixement

Cadet

Juvenil

Sub - 23

Sènior

Veterans/Veteranes

Mixta

any 2005 i 2006

any 2003 i 2004

de 1998 a 2002

entre 1987 i 1997

1986 i anteriors

Única
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S'admeten embarcacions amb integrants de diferents equips (equip neutre) que en cap cas puntuaran 
per equips, sempre que estiguen en possessió de llicència federativa.

Les embarcacions reglamentàries han de comptar amb els mitjans necessaris per a evitar la immersió 
segons allò que s’indica al reglament de la RFEP, i han de portar els sistemes de flotabilitat adequats que 
garantisquen la seguretat del palista.

                És obligatori l'ús de jupetí salvavides per a la categoria cadet.

.

Els/les palistes inscrits en la categoria de veterans/-anes només podran competir en la subcategoria que 
per data de naixement li corresponga.

Quan una d'aquestes categories no es complete, el Comité de Competició, únic competent per a fer-ho, 
els reagruparà en subcategories de veterà/-ana d'edat inferior amb la finalitat de completar-la, i es 
podran abaixar fins a dues subcategories. Com a excepció, les dones podran ser reagrupades fins a 
arribar a la subcategoria de Veterana A.

2.1.-  MODALITATS

Home Dona Mixta

Cadet

Juvenil

Sub - 23

Sènior

Veterans

Única

K1 - K2

K1 - K2

K1 - K2
C1 - C2

K1 - K2
C1 - C2

K1

K1 - K2

K1 - K2

K1 - K2
C1 

K1 - K2

K1

K2

CATEGORIES VETERANS/AS

Veterà Any naixement Any naixementVeterà

A

B

1982

1977

1986

1981

1972

1967

1976

1962

1957

1966

1961

1952 1956

1971

C

E

F

G

D

2.2.- ACLARIMENT PER A CATEGORIES DE VETERANS

Descripció de les subcategories de veterans/-anes:
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3 - DISTÀNCIES I DISSENY DEL CAMP DE REGATES

La distància a recórrer en cadascuna de les etapes del Descens del Xúquer serà:

3.1.- RECORREGUT ETAPES I PRESES

Etapa 1. (Sueca-Sueca, 12 km):
La línia d'eixida estarà situada en l'hangar del Club de Piragüisme de Sueca, amb eixida en sentit fluvial 
ascendent.

El recorregut de l'etapa 1, té una presa sobre la qual es transita en una ocasió amb portament opcional en 
sentit descendent i un segon portament obligatori en sentit ascendent.
La línia d'arribada estarà situada en l'hangar del Club de Piragüisme de Sueca.

Etapa 2. (Sueca-Algemesí, 11 km):
La línia d'eixida estarà situada en l'hangar del Club de Piragüisme de Sueca, en sentit fluvial ascendent.

La línia d'arribada estarà situada en l'hangar del Club de Piragüisme Scooter d'Algemesí en sentit 
descendent.

Etapa 3. (Algemesí-Algemesí, 15 km.)
La línia d'eixida estarà situada en l'hangar municipal de piragües d'Algemesí, i el recorregut es realitzarà 
en sentit descendent del riu, fins a la localitat de Polinyà del Xúquer, on se senyalitzarà el gir en sentit 
ascendent.

Posteriorment es remuntarà el riu, superant l'hangar de piragües d'Algemesí, pel costat esquerre del llit del 
riu, i es realitzarà un nou gir en sentit descendent, per a arribar de nou a l'hangar de piragües d'Algemesí, 
on es trobarà la línia d'arribada.

Descens Popular. (Alzira-Algemesí, 5 km.)
La línia d'eixida estarà situada en el poliesportiu d'Alzira (pantalà del riu Xúquer), amb recorregut 
descendent fins a l'hangar municipal de piragües d'Algemesí, on estarà situada la línia d'arribada. 

L'arribada dels palistes de la modalitat popular es realitzarà per la part esquerra del llit del riu, més 
pròxima a l'hangar de piragües, i se senyalitzarà mitjançant una boia, per a evitar coincidir en el 
recorregut amb la modalitat competitiva.

Etapa Recorregut Categories Distància prevista

1 (25/09/21)

2 (25/09/21)

3 (26/09/21)

4 (26/09/21)

Totes

Totes

Totes

No competitiva

13.000 metres

11.000 metres

15.000 metres

5.000 metres

Sueca-Polinyà-Riola-Sueca

Sueca-Algemesí

Algemesí-Polinyà-Algemesí

Alzira-Algemesí

El disseny del camp de regates correspon al club organitzador. En qualsevol cas, els àrbitres designats 
realitzaran els suggeriments oportuns a l'organitzador per a la seua modificació. Per a evitar colps i 
maniobres irregulars, el club organitzador posarà tres boies en el lloc on s'haja de girar.
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4 - EIXIDES

El Jutge d'Eixida reclamarà l'atenció dels competidors mitjançant la paraula “Atents”, i quan estiguen 
correctament col·locats, donarà l'eixida pronunciant la paraula “Ja”.

Els competidors hauran d'estar en la línia d'eixida en el temps indicat en el programa. L'eixida tindrà lloc 
sense comptar amb els competidors absents.

L'ordre de les categories serà descendent, de la més ràpida a la més lenta, o segons el que determine el 
comité de competició.

Els competidors que durant el procés d'eixida envaïsquen el camp de regates abans de la paraula “Ja” 
rebran un 1r avís que suposarà una penalització de 30”. Si hi reincideixen, rebran un 2n avís que implicarà la 
desqualificació i el fet d’haver d'abandonar el camp de regates immediatament.

5 - HORARI I ORDRE DE LES COMPETICIONS

Les competicions programades al matí s'iniciaran a les 10.30 hores del dissabte 25, i a les 10.00 hores del 
diumenge 26.

Les competicions programades de vesprada s'iniciaran a les 16.30 hores. Els clubs i àrbitres participants 
hauran d'estar presents en les instal·lacions del club organitzador a les 8.30 h del dissabte 25 de 
setembre.

La modalitat popular no competitiva, disposarà del seu propi reglament i horari d'eixida.

L'ordre de les eixides s'establirà pel Comité de Competició, i correspondrà, en primer lloc, a les 
embarcacions més ràpides, i en acabant, per les menys ràpides.

6 - SISTEMA DE PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ PER CLUBS

Totes les categories que recull aquest reglament (veure article 3) poden aportar punts per a la classificació 
de cada club. Perquè una categoria tinga la consideració de “categoria puntuable” en una competició han 
d'haver-hi inscrits i prendre l'eixida almenys tres embarcacions de dos clubs diferents.

Puntuaran les 18 primeres embarcacions que entren en meta, per categoria i modalitat. Cada club puntuarà 
un màxim de 2 embarcacions per categoria i modalitat, les altres embarcacions pertanyents al mateix club, 
ocuparan lloc, però no puntuaran, d'acord amb el quadre següent:

QUADRE PUNTUACIÓ CLUBS

Lloc Punts

1

2

3

4

5

6

33

27

21

15

14

13

Lloc Punts

7

8

9

10

11

12

12

11

10

9

8

7

Lloc Punts

13

14

15

16

17

18

6

5

4

3

2

1
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Liquidació despeses per desplaçaments clubs participants

Distància anada i tornada furgoneta 8 palistes Ajuda

1.800/2.000 km

1.600/1.800 km

1.400/1.600 km

1.200/1.400 km

1.000/1.200 km

800/1.000 km

600/800 km

La puntuació dels clubs s'obtindrà per la suma de les embarcacions participants, segons la suma dels 
temps obtinguts en les 3 etapes, i s’obtindran premis sobre la base del quadre detallat en l'Annex 1

8 - INSCRIPCIONS

Les inscripcions s'obriran el dilluns 6 de setembre i es tancaran el 17 de setembre de 2021. Tots els esportis-
tes participants han de tindre la corresponent llicència federativa en vigor, a excepció dels participants de 
la modalitat popular, per als quals serà necessari cursar el carnet federatiu d'1 dia, en cas de no disposar 
de llicència, inclòs en la inscripció.

Les inscripcions en les etapes competitives es realitzaren enviant l'Annex II, completament emplenat per 
ordinador a l'adreça de correu electrònic federacion@fepiraguismocv.com

Els clubs de fora de la Comunitat Valenciana hauran d’adjuntar, a més, les còpies dels carnets de llicència 
de cada inscrit/a o en defecte d'això, un certificat de la seua federació autonòmica amb la relació deta-
llada (cognoms, nom i DNI) de llicència en vigor.

Els primers 300 inscrits rebran una samarreta tècnica i una motxilla sac amb els logotips del “Descens del 
*Xúquer”.

Els clubs participants, correctament inscrits en temps i forma, rebran un pagament de liquidació de 
despeses per desplaçaments segons allò que es detalla en el punt 9 del present reglament.

La reunió de delegats/-ades amb els participants previstos en cada etapa, se celebrarà el mateix dia de 
la competició 60 minuts abans de l'horari previst per a l'eixida, en les instal·lacions del Club de Piragüisme 
de Sueca.

9- AJUDA PER ALS DESPLAÇAMENTS

Hi haurà una bossa de 6.400 € a repartir entre els clubs participants per a sufragar les despeses per 
desplaçaments d'anada i tornada per cada furgoneta amb 8 palistes participants correctament inscrits 
dins del termini i en la forma escaient en la competició.

La liquidació de les despeses per desplaçaments es realitzarà, segons el quadre detallat a continuació, 
segons la distància a recórrer pel club participant, des de la ciutat origen del club esportiu, a la localitat 
d'Algemesí.

400/600 km

200/400 km

Total ajuda desplaçaments

500 €

450 €

400 €

350 €

300 €

250 €

200 €

150 €

100 €

6.400 €
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Una vegada s’arribe a la xifra total destinada a l'ajuda, la quantitat total prevista es repartirà proporcio-
nalment entre els clubs participants seguint els mateixos criteris, i les quantitats a percebre per cada club 
s’aniran reduint proporcionalment i no podran superar en cap cas el total de l'ajuda prevista per a aquest 
apartat.

La liquidació de despeses per desplaçaments serà abonada a cada club participant a través de la FPCV i 
en el número de compte indicat per cada club en la fitxa d'inscripció.

10 - PREMIS EN EFECTIU

Hi haurà una bossa de 6.850 € en premis econòmics, detallats segons l'annex 1 del present reglament.

Es lliuraran premis, sempre que les embarcacions finalitzen les 3 etapes del recorregut, a les primeres 
embarcacions de la classificació absoluta, immediatament després que es definisquen els resultats de la 
classificació general.

Posteriorment s'entregaran premis als 15 primers clubs classificats.

S'entregarà premi econòmic a les embarcacions detallades en la taula de premis, segons d’indica a l'Annex 1.
Els/ les esportistes premiats/-ades han de pujar al pòdium sense acompanyants i vestint la indumentària de 
competició o del club.

Els premis econòmics a els/les palistes s’abonaran en el compte bancari indicat pel club en el qual figuren 
inscrits els/les palistes.

11 - NORMATIVA D'APLICACIÓ

La competició es regeix per les normes d'aquest reglament, així com pel reglament de la RFEP i la FPCV. Serà 
aplicable durant tot el transcurs de la prova el protocol COVID de la FPCV.

13 - DISPOSICIÓ FINAL

Totes les circumstàncies no previstes en aquest Reglament hauran de sotmetre's al Reglament General i 
Tècnic de Competicions de la RFEP.

L'organització es reserva el dret a modificar alguns articles de reglament si és necessari.

La inscripció en la prova suposa l'acceptació íntegra de les normes presents en aquest Reglament i aquelles 
que se’n puguen derivar.

12 - RESULTATS I CLASSIFICACIÓ

Els resultats amb els temps i la classificació de l'etapa seran exposats en el tauler d'anuncis de la competició, 
en finalitzar cada etapa, i s’establirà un termini de 20 minuts per a poder fer reclamacions, previ pagament 
de 20 euros, que seran retornats si s'estima la reclamació.

Una volta s’haja establit la classificació de cada etapa, el comité de competició podrà publicar una 
classificació general provisional, d'acord amb la suma de temps de les etapes disputades fins al moment.

La classificació general final es farà a partir de la suma dels temps que cada embarcació i/o palista haja 
obtingut en les 3 etapes que componen la competició. A partir dels resultats obtinguts en la classificació 
general s'establirà la classificació per clubs participants, d'acord amb allò esmentat en el punt 6 del 
reglament.
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ANNEX I

Home
Absoluta
K1
Dona
Absoluta
K1
Home
Absoluta
C1
Dona
Absoluta
C1

Home
Absoluta
K2
Dona
Absoluta
K2
Home
Absoluta
C2
Mixta
Absoluta
K2

200 €
100 €
50 €
200 €
100 €
50 €
200 €
100 €
50 €
200 €
100 €
50 €

400 €
200 €
100 €
400 €
200 €
100 €
400 €
200 €
100 €
400 €
200 €
100 €

1⁰
2⁰
3⁰
1⁰
2⁰
3⁰
1⁰
2⁰
3⁰
1⁰
2⁰
3⁰

1⁰
2⁰
3⁰
1⁰
2⁰
3⁰
1⁰
2⁰
3⁰
1⁰
2⁰
3⁰

      PREMIS ECONÒMICS PALISTES

Total modalitats  K1-C1      1.400 €               Total modalitats  K2-C2     2.800 €

Premis palistes

Així mateix es lliurarà una medalla als tres primers classificats en cada categoria i modalitat i un 
trofeu als 5 primers clubs classificats

Lloc
1r
2n
3r
4t
5é
6é
7é
8é
9é
10é
11é
12é
13é
14é
15é

Premi
500 €
400 €
300 €
200 €
150 €
125 €
125 €
125 €
125 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

PREMIS CLUBS PARTICIPANTS

Total premis
 clubs                         2.650 €

Premis classificació per clubs
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ANNEX II

Les inscripcions es realitzaren enviant l'Annex II, completament emplenat per ordinador a l'adreça de 
correu electrònic federacion@fepiraguismocv.com

Els clubs de fora de la Comunitat Valenciana adjuntaran, a més, les còpies dels carnets de llicència de 
cada inscrit/a o, en el seu defecte, un certificat de la seua federació autonòmica amb la relació detallada 
(cognoms, nom i DNI) de llicència en vigor.

Signat:

FULL D'INSCRIPCIÓ

COMPETICIÓ:

LLOC I DATA:

CLUB:

C.I.F.:

DOMICILI:

POBLACIÓ:

FEDERACIÓ:

CAP D'EQUIP: (Nom, cognoms i DNI)

CODI POSTAL:

TELÈFON DE CONTACTE:

COLOR DE LA SAMARRETA: CORREU ELECTRÒNIC:

Sol·licitud d'allotjament públic (Pavelló esportiu 9 d’Octubre d'Algemesí)
Núm. de persones previstes per a pernoctació:

Núm. Compte (ingressos per ajuda econòmica desplaçaments i premis clubs):
CCC:
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 EMBARCACIONS INDIVIDUALS

DNI DORSAL NOM I COGNOMS SEXE TIPUS
EMBARCACIÓ

DATA
NAIXEMENT



EMBARCACIONS DOBLES

10

DNI DORSAL NOM I COGNOMS SEXE TIPUS
EMBARCACIÓ

DATA
NAIXEMENT
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riberaturisme.es/descens-del-xuquer


