FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CIRCULAR Nº 01/2018
CAMPIONAT AUTONÒMIC DE REMOERGÓMETRO 2018
OPEN NACIONAL 2018
CLUB DE REM CIA GANDIA
DATA: Dissabte, 13 de Gener de 2018.
LLOC: Pavellò del Raval Gandia, Gandia.
ORGANIZACIÓ:
Federació de Rem de la Comunitat Valenciana
Club de Rem Cia Gandia
JURADO DE REGATES:
Comitè de Jutges - Àrbitres de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana
MODALITATS, CATEGORIES I DISTÀNCIES:
Modalitat:

REMOERGÓMETRO CONCEPT 2 MOD. E

Categoríes:
AM/AF
IM/IF
CM/CF
RELLEU AF/ RELLEU AM (4 persones, 2 de elles
hauran disputat la prova en modalitat individual)
RELLEU IF/ RELLEU IM (4 persones, 2 de elles
hauran disputat la prova en modalitat individual)
RELLEU CF/ RELLEU CM (4 persones, 2 de elles
hauran disputat la prova en modalitat individual)

(nascuts
(nascuts
(nascuts
(nascuts

entre 2006 i 2009)
en 2004 i 2005)
en 2002 i 2003)
entre 2006 i 2009)

(nascuts en 2004 i 2005)
(nascuts en 2002 i 2003)

ADAPTADO PSÍQUICO O SENSORIAL F/M
ADAPTADO FÍSICO F/M
VM/VF (Anexo 1)
JM/JF
Sub23M/Sub23F
PLM/PLF
ABM/ABF
SPRINT F/ SPRINT M
RELLEU F/ RELLEU M (4 persones, 2 de elles

(nascuts en 2001 i anteriors)
(nascuts en 2001 i anteriors)
(nascuts en 1988 i anteriors)
(nascuts en 2000 i 2001)
(nascuts entre 1996 i 1999)
(nascuts en 1999 i anteriors)
(nascuts en 1999 i anteriors)
(nascuts en 2001 i anteriors)
(equip que pot estar compost per les

hauran disputat la prova en modalitat individual)

categoríes

JF/JM, ABF/ABM

y/o
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VF/VM)

FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Distancies:
Aleví
Infantil/Veterans
Cadets
Juvenil, Sub23 y Absolut
RELLEU AF/ RELLEU AM (4 persones, 2 de elles
hauran disputat la prova en modalitat individual)
RELLEU IF/ RELLEU IM (4 persones, 2 de elles
hauran disputat la prova en modalitat individual)
RELLEU CF/ RELLEU CM (4 persones, 2 de elles
hauran disputat la prova en modalitat individual)

Relleus (4 persones, 2 de elles haurán
disputat la prova en modalitat individual):
Adaptat Psíquic o Sensorial
Adaptat Físic
Sprint

500 m
1000 m
1500 m
2000 m
1000 m, canvis lliures
2000 m, canvis lliures
3000 m, canvis lliures
4000 m, canvis lliures
1000 m
1000 m
500 m

PARTICIPACIÓ:
La participació serà lliure amb l'únic requisit de tenir Llicència Competitiva
Autonòmica en vigor.
Haurà d'existir un mínim de 4 participants de tres clubs afiliats a la Federaciò de
Rem de la Comunitat Valenciana diferents per disputar la prova en cada categoria i
que sigui considerat Campionat Autonòmic. En el cas que en les categories juvenil,
veterà, S-23, absolut i el lleuger d'aquestes dues últimes no hi hagués aquesta
participació mínima, aquestes podrien canviar la seva inscripció a absolut.
Per poder competir com a Pes Lleuger, es tolerarà un sobrepès de fins a 2 quilos
sobre l'Oficial, resultant així el pes màxim per a la categoria masculina de 74,50
quilos i per a la femenina de 61 quilos.
REMOERGÓMETRO ADAPTAT
Els esportistes amb discapacitat que vulguen participar en el Campionat, en la
modalitat de REMOERGÓMETRO ADAPTAT, hauran d'acudir amb els seus propis seients
i altres aditamentos necessaris (Cinchas, ancoratges al rail, etc.) per a poder remar
sobre els aparells de Rem Indoor Concept II.
Els esportistes d'aquesta modalitat que no es troben classificats per la FER amb
anterioritat hauran de remetre, amb la inscripció en la regata, la corresponent
sol·licitud de qualificació mèdica.
Per a aquesta competició es convoca el Campionat Autonòmic de Rem Adaptat per a
Persones amb Discapacitat Física, Psíquica o Sensorial.
HANDICAPS
Tant per a la categoria de Veterans, com per a la de Rem Adaptat, s'aplicaran els
hándicaps publicats en l'Annex I.
Els adaptats psíquics o sensorial no tindran hándicap.
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
INSCRIPCIONS:
Les inscripcions de les tripulacions participants hauran de fer-les els Entitats
Esportives, Clubs de Rem, o Clubs Nàutics, havent de tenir entrada en aquesta
Federació, abans de les 20:00h del día 9 de Gener de 2018 (dimarts) sent aquest el
topall màxim d’inscripció. Només s’admetran inscripcions per correu electrònic a
competiciones@fremocv.org.
En el cas de no tenir llicència competitiva de rem les inscripcions es realitzaran
emplenant l'annex II, adjuntant la fotocòpia del DNI (arxiu en format pdf) i enviantho a secretaria@fremocv.org juntament amb el justificant de pagament d'11,25
euros (5 euros per llicència d'un dia competitiva, exclusiu per a aquest tipus de prova
i 6,25 euros per inscripció).
El cost d'inscripció és de 6,25euros per esportista. Estant exempt el club que
organitza la regata.
Es facturarà posteriorment a la regata a les Entitats Esportives, Clubs de Rem, o
Clubs Nàutics que estiguen afiliats a la Federació de Rem de la Comunitat
Valenciana.
A les Entitats Esportives, Clubs de Rem, o Clubs Nàutics no afiliats a la FRCV per a
formalitzar la inscripció, aquesta haurà d'anar acompanyada del justificant de
pagament.
Transferència Bancària es realitza al Compte Corrent d'aquesta Federació en el Banc
Santander Central Hispà Agencia Plaça de Galícia nº 1 d'Alacant, segons detall:
IBAN
ENT
OF
D.C
N.C
ES09
0049
3265
15
1710097260
CONFIRMACIONS:
Els delegats respectius hauran d'efectuar la confirmació de les seves tripulacions fins a
les 20:00h del dijous 11 de gener de 2018.
D'altra banda, tal com es va aprovar en l'assemblea del 21 de desembre de 2014,
qualsevol modificació en els equips (relleus) haurà de comunicar-se mitjançant nou full
d'inscripció en la qual només podran aparèixer remeros/as inscrits en la inscripció del
dimarts. Per a la validació dels canvis, en el text del correu també hauran de ser
esmentats.
FORFAIT:
Els FORFAIT de les tripulacions participants hauran de fer-les els Clubs i Societats
Esportives, com a més tard el dijous 12 de gener a les 20:00h perquè no tingui
PENALITZACIÓ. Passat aquest termini, l'IMPORT DEL F.F. és de 10€ PER ESPORTISTA,
quantia que es facturarà al CLUB.
Si l'esportista ha pagat inscripció, el cost d'aquesta es descomptarà a la sanció.
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
PESAJE DE PARTICIPANTS (Pes Lleuger):
Els i les esportistes que desitgin participar en la categoria “Pes Lleuger”, hauran de
pesar-se vestits amb el seu uniforme de competició, amb una antelació mínima d'una
1 hora i màxima de 2 hores a la màniga en la qual vagin a competir.
La bàscula haurà de mostrar el pes amb un marge de 0,100 quilos. Si la màniga
s'ajorna amb posterioritat al pesaje, els remeros no hauran de sotmetre's a un segon
pesaje per a la mateixa prova.
UNIFORMITAT:
Cada Club ha de comunicar en el full d'inscripció el color de la uniformitat dels seus
esportistes en la competició. No és permetrà participar a cap esportista que no porti
els colors oficials del seu club en la vestimenta.
PREMIS I TROFEUS:
1º Clasificat
2º Clasificat
3º Clasificat

Medalla. Diploma se lientregarà al Campeonat Autonòmic.
Medalla. Diploma se lientregarà al Campeonat Autonòmic.
Medalla. Diploma se lientregarà al Campeonat Autonòmic.

HORARIS:
La reunió de Delegats tindrà lloc al Pavelló del Raval Gandia a les 9:00h del día 13 de
gener. En la mateixa s'exposarà l'horari definitiu de les mànigues i la informació
general pertinent.
La primera màniga donarà començament a les 10:00h.
Orden de las mànigues:
Aleví Masculí.
Aleví Femení.
Infantil Masculí.
Infantil Femení.
Cadet Masculí.
Cadet Femení.
Relleus Aleví Masculí.
Relleus Aleví Femení.
Relleus Infantil Masculí.
Relleus Infantil Femení.
Relleus Cadet Masculí.
Relleus Cadet Femení.
Adaptat Psíquic o Sensorial Masculí
Adaptat Psíquic o Sensorial Femení
Adaptat Físic Masculí
Adaptat Físic Femení
Veterà Masculí.
Veterà Femení.
Juvenil Masculí.
Juvenil Femení.
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Sub23 Masculí.
Sub23 Femení.
Pes lleuger Masculí.
Pes lleuger Femení.
Absolut Masculí.
Absolut Femení.
Sprint Masculí.
Sprint Femení.
Relleus Masculins.
Relleus Femenins.
El club organizador podrá variar el horario, notificándolo previamente a los
Delegados.

ORGANIZACIÓ:
El temps entre mànigues serà de 5 minuts des de la finalització de l'últim
participant, excepte ajust en el sistema informàtic.
Es dispodrá de remoergómetros en zona d'escalfament. A aquests solament tindran
accés els esportistes (i els seus entrenadors) inclosos en la màniga següent a la qual
es disputa al moment.
Ningú podrà accedir a la zona de competició, excepte el remer al que correspongui
competir en aquest moment i l'entrenador.
Cada remoergómetro disposarà d'un dorsal amb el carrer a la qual pertany.
El nom dels remeros es veurà reflectit en la pantalla per conèixer la seva posició a
cada moment.

COMITÉ DE REGATES:
Quedarà format en la reunió de delegats de la forma següent:
- President de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana o persona en qui
delegue.
- President del Club de Rem Cia Gandia o persona en qui delegue.
- President del Jurado.
- Un representant dels clubs participants, triat en la reunió de Delegats.
El Comitè de Regates en tot moment podrà modificar i donar noves instruccions, quan
causes convenients ho aconsellen, sobre quant s'arreplega en aquesta circular, sent qui
determine si escau o no la participació d'un Club, tripulació o remero/a.
En tot allò no especificat en la present circular s'aplicarà la normativa vigent.
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ANEXO I
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FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
ANEXO II
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN POSTAL:
CODIGO POSTAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
FECHA NACIMIENTO:
TELÉFONO:
EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD SE NECESITA TAMBIÉN LA INFORMACIÓN DEL PADRE O
TUTOR:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN POSTAL:
CODIGO POSTAL:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
FECHA NACIMIENTO:
TELÉFONO:

Se necesita que se envíe toda la información a secretaria@fremocv.org con la fotocopia del
DNI adjunta en formato pdf.
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