CIRCULAR 11/2019
LLICÈNCIES TEMPORADA 2020 I MESURES DE
SEGURETAT

FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME

1. PREUS LLICÈNCIES NOVA TEMPORADA
Per tal de poder registrar les vostres llicències, cal que ens envieu durant els propers dies
i per correu electrònic a info@fcpiraguisme.com quina modalitat de club desitgeu donar
d’alta (llicència autonòmica o estatal), un cop hagueu realitzat aquest tràmit, la Federació
Catalana de Piragüisme us donarà d’alta el club per tal que pugueu anar incloent les
llicències federatives. Per accedir a la tramitació de llicències us heu de dirigir a:
https://piraguisme.playoffinformatica.com/FormLogin.php

LLICENCIES

BENJAMI-ALEVI-INFANTIL-CADET (escolar anual)

NO
COMPETITIVA

ESPORTIVA
AUTONÒMICA

ÚNICA
ESTATAL

20,00 €

BENJAMI-ALEVI-INFANTIL

30,00 €

40,00 €

CADET

44,00 €

60,00 €

JUVENIL. SENIOR I VETERÀ

58,00 €

70,00 €

TÈCNIC

85,00 €

TÈCNIC-ESPORTISTA

75,00 €

ÀRBITRE (cada àrbitre s’ha de traure la llicència de
forma independent, no vía club)

52,00 €

DIRECTIU

90,00 €

DIA-ESBARJO

7,00 €

MENSUAL ESBARJO

15,00 €

TRIMESTRAL ESBARJO

30,00 €

CARNET LLIURE DEL PIRAGÜISTA

90,00 €

AFILIACIÓ CLUB

350,00 €

ADHESIÓ EMPRESES

275,00 €

485,00 €

La quota de la RFEP queda supeditada a possibles increments que, en el cas que se n’aprovi
algun, es procedirà a fer la regularització corresponent de cada club (segons Assemblea
RFEP).

FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME

2. NORMES DE SEGURETAT


És obligatori per practicar l'esport del piragüisme dominar la natació.



En cap cas un menor ha de sortir sol a l'aigua. Haurà d'anar sempre acompanyat,
com a mínim per dos piragües més, garantint-se en qualsevol cas que podrà ser
auxiliat per una persona vinculada i especialitzada en el nostre esport, en cas
d'emergència.



En tots els casos els menors hauran d'anar proveïts d'armilles salvavides.



Comprovar sempre que l'embarcació compleix les condicions de flotabilitat.



En cap cas hauran de muntar a la piragua més persones de les quals admeti la
pròpia embarcació.



En cas de bolcada, el o la piragüista haurà d'agarrar-se a l'embarcació, ja que
aquesta serveix de flotador.



L’esportista ha de mantenir-se sempre allunyat dels cables, preses i especialment
de les hèlixs d'embarcacions a motor.



No han d'introduir-se en l'embarcació materials innecessaris que en cas
d'emergència puguin resultar perillosos així com també s'evitarà l'ús de robes
pesades i botes de canya alta.



Abans de començar l'exercici, l’esportista haurà d'estar informat del lloc on
desenvoluparà la seva activitat esportiva. Haurà de conèixer les condicions locals,
corrents, ràpids, possibles canvis de climatologia, etc.



En cap cas s'haurà de practicar el piragüisme entre els menors quan l'aigua estigui
a menys de 14º centígrads.



És absolutament obligatori que l’esportista comprovi que té la seva llicència
federativa en regla per practicar aquest esport.



Els clubs estan obligats a sol·licitar la corresponent autorització paterna en aquells
casos en què els piragüistes iniciats siguin menors d'edat.



Qualsevol altra norma no prevista aquí, queda supeditada a les normes de seguretat
de la Real Federación Española de Piraguismo.

Es demana als clubs que publiquin al seu tauler d’anuncis les normes de seguretat per a la
pràctica del piragüisme i protocol d’actuació en cas d’accident.

