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PRESENTACIÓ 

2LLACS és una instal·lació esportiva, formada per 2 llacs, moderna i innovadora, situada al 
municipi de Gimenells i Pla de la Font (Lleida), dedicada als esports i activitats nàutiques, 
d’aventura i a la natura que engloba un Centre de Tecnificació d’equí nàutic on es poden 
organitzar tot tipus d’entrenaments, concentracions, campionats i esdeveniments nacionals i 
internacionals relacionats amb l’esquí nàutic en totes les seves modalitats  (eslàlom, figures i 
salts) i el wakeboard. 

Aquesta instal·lació està situada a 10 minuts de Lleida en direcció Osca i molt ben connectada 
per 2 autovies (A-22 i A-2) i l’autopista AP-2 Lleida- Tarragona. 
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La Federació Catalana d’Esquí Nàutic i Wakeboard, junt amb 2Llacs i el Club Esportiu Lleida 
Ski&Wake organitzen el 29 de setembre el Campionat de Catalunya d’Esquí Nàutic 
2019. 

2Llacs disposa de 2 camps d’eslàlom, 1 camp de salts amb trampolí Bemman i 2 
camps de figures. Tots ells estan homologats. Disposa de 2 embarcacions 
especialitzades per a l’esquí nàutic amb ordinador GPS Zero Off. Té instal·lat 
permanentment el sistema de mesura i control Splasheye. 
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ALLOTJAMENT 

El Campionat coincideix amb les Festes de la Tardor i la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida. 
Per aquest motiu, i davant la possibilitat de tenir problemes de disponibilitat d’habitacions, 
aconsellem fer les reserves als hotels amb antelació.  

L’elecció de l’hotel és personal, ja que no hi ha habitacions reservades en cap hotel pels 
esquiadors.  

A l’hotel NH Lleida Pirineus s’allotjaran els jutges i tècnics del Campionat. Per si els interessa, 
aquí hi ha la informació de contacte. Si truquen a aquest hotel, comuniquin que és pel Campionat 
d’Esquí Nàutic. 

HOTEL NH LLEIDA-PIRINEOS (****)  
Passeig de Ronda, 63, 25006, Lleida 
Teléfono: +34 97 3273199 
nhpirineos@nh-hotels.com 
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-lleida-pirineos 
 
L’hotel es troba al centre de Lleida, a 15 km (15min en cotxe). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMBARCACIONS 

El patrocinador de l’embarcació pel 
Campionat es MasterCraft España. 
 
MasterCraft  ProStar 6.2   
Amb Zero Off Speed Control 
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CLASSIFICACIÓ  

Campionat per categories i semifinals: 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 i salts. 

Campionat absolut i finals: 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 de 
la 1a mànega. És imprescindible que els esquiadors representants dels clubs en siguin socis. 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Diumenge 29 de setembre  9,00 h   Semifinals d’eslàlom 
   Semifinals de figures   

Finals d’eslàlom 
Finals de figures 

   Semifinals i finals de salts  
  

 
 

 

Data límit inscripcions 16 DE SETEMBRE 

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. 
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

Competició  

El Campionat de Catalunya de Clàssiques es regirà pel Reglament E&A d’acord amb 
l’actualització 2019, sempre i quan no entrin en contradicció amb les exposades a continuació: 

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. 

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 E&A segons la seva categoria hauran de presentar davant 
de la presidenta de jurat una autorització del pare, mare o tutor.  

Segons la possibilitat que ofereix el reglament E&A 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 no més tard de les 10 del matí del diumenge 29. 

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

Recordem que la velocitat de salts serà la que marca el Reglament E&A 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. 

Per a participar és imprescindible estar en possessió de la llicència federativa de 
l’any en curs. 

 
ORDRE DE SORTIDA  

L’ordre de sortida per categories en les especialitats d’eslàlom i figures serà el següent: 

Open dones, Open homes, Sub 21 dones, Sub 21 homes, Júnior dones, Júnior homes, Sub 14 
dones, Sub 14 homes, Sub 12 dones, Sub 12 homes, Sub 10 dones, Sub 10 homes, Sènior 
dones i Sènior homes. 

L’ordre de sortida per categories en els salts serà el següent: 

Amb el trampolí a 1,65 m: de les categories de menys edat a més.  
Amb el trampolí a 1,50 m: de les categories de menys edat a més  

 

Protecció de dades   

A l'efecte de l'establert en el Reglament UE 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les 
seves dades seran tractades per la FEDERACIÓ CATALANA D'ESQUÍ NÀUTIC I WAKEBOARD, 
amb NIF Q5855019E i domicili social a Av. del Canal Olímpic 2, 08860 de Castelldefels, amb la 
finalitat relacionada amb l’activitat de l’esquí nàutic i el wakeboard. 

Aquestes dades seran utilitzades amb la finalitat, pròpia i necessària, de gestió i relacions, entre 
Federació i federats.  
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El titular de les dades autoritza perquè li siguin remeses comunicacions relatives a les activitats 
de la Federació, així com altres informacions o promocions que es consideri que puguin ser del 
seu interès.  

S’autoritza igualment a cedir aquestes dades a tercers, quan sigui necessari i en les condicions 
legalment previstes, per a les finalitats de la federació en l’àmbit  autonòmic i estatal. El titular 
de les dades, també, autoritza per a fer públics els resultats esportius, premis, classificacions, 
esdeveniments, imatges o qualsevol altra informació relacionada amb les activitats organitzades 
per a la Federació.  

El tractament i conservació d'aquestes dades es realitza amb confidencialitat, aplicant les 
corresponents mesures de seguretat i pel temps que duri la relació, fins el moment que revoqui 
el consentiment o, en defecte d'això, pel legalment establert.  

LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESQUÍ NÀUTIC I WAKEBOARD que procedirà a tractar les dades 
de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per 
això que la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard es compromet a adoptar les mesures 
raonables per a què aquestes es suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa en protecció de dades,  com a interessat 
directe, podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del 
tractament, portabilitat o oposició mitjançant un escrit dirigit a la Federació Catalana d’Esquí 
Nàutic i Wakeboard, Av. Canal Olímpic, 2 de Castelldefels – 08860 o a través del correu 
electrònic esquinautic@esquinautic.cat. 

 
 

 

 

 

Per a tenir informació del campionat actualitzada, segueix-nos a Facebook a 
la pàgina de 2Llacs i a la de la Federació Catalana d’Esquí Nàutic i Wakeboard. 

També a la web de 2LLACS www.2llacs.com i de la FCENW 
www.esquinautic.cat 
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COL·LABORADORS: 
 

 
 
 

 


