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Competició  
El Campionat de Catalunya de Clàssiques es regirà pel Reglament E&A d’acord amb l’actualització 2018, 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.  
Els/les esquiadors/es de la categoria sub 10 tindran dret a una segona oportunitat en el cas que no acabin el 1r 
eslàlom. 
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 dissabte 6 d’octubre. 
Les reclamacions es podran efectuar un cop publicats els resultats i sempre a la presidenta de jurat. 
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. 

 
 
 

Protecció de dades   
A l'efecte de l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 34/2002, (LSSICE), l’informem que les dades 
personals incloses en el present document formen part d'uns Fitxers titularitat  de la Federació Catalana d’Esquí 
Nàutic i Wakeboard. Aquestes dades seran utilitzades amb la finalitat, pròpia i necessària, de gestió i relacions, 
entre Federació i federats. 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. Vostè, 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 
 
 


