
 
 
 
 
 
 

Federación Navarra de Piragüismo - NafarroakoPiraguismoFederazioa 
 C/ Paulino Caballero 13 – 31002 Pamplona correo@fenapi.es 

ARAUDIA - GONBIDAPENA 
BENJAMIN, KIMU ETA HAUR KATEGORIETAKO 

MERCHE MARÍNEN OROIMENEZKO VI. UDAZKENEKO 
TXAPELKETA 

2017 – 2018ko NJKetako 1. Jardunaldia  
 
 
ANTOLATZAILEAK 
 

Nafarroako Piraguismo Federazioa eta Tuterako Team Mármol Piraguismo Taldea. 
 
 
BABESLEA 
 

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua. 
 
DATA, TOKIA ETA ORDUTEGIA 

 
    URRIAREN 21ean (larunbata) Tuterako Ribotas udal instalazioetatik pasatzen den Ebro Ibaian. 
Lehenengo irteera 11:30ak aldera izanen da dortsalen banaketan eskainiko den ordenean. 
 
PARTE-HARTZEA 
 

Nafarroako XXXI. Kirol Jokoetako programako kimu eta haur kategorietan izena eman duten 
kirolari guztiei.  

Benjamin parte hartu ahalko dute -baimena ematen dieten probetan- eta Nafarroatik kanpoko 
palistek, 2017ko denboraldiko lizentzia federatiboa ongi berritua izanez gero. 
 
KATEGORIAK 
  
 Gizonak - Kayak.................. ............ Benjamin*, kimu A eta B eta  haur A eta B. 
 Emakumeak - Kayak.................... .... Benjamin*, kimu A eta B eta  haur A eta B. 
 
*Kadete kategoria ez dago Nafarroako Kirol Jokoen barne.  
 
OHAR GARRANTZITSUA: 
NKJ eskola adineko kirolariei zuzenduta daudenez, kategoriak osatzen dira ikasturtearen arabera, ez 
urte naturalari dagokionez. Beraz, kategoriak honako moduan osatu dira:  
 

Jaiotze urtea Kategoria 
2008 - aurrera Benjamina 

2007 Kimu B 
2006 Kimu A 
2005 Haur B 
2004 Haur A 

 
 
 
 



DISTANTZIAK, MODALITADEAK ETA KATEGORIAK 
  
 Haurreko kategoriakoek 3.000 metroko distanzia ibili beharko dute eta 1.500 metro ingurukoa 
kimuek eta benjaminek. 
 
ONTZIEK 
  

K1 eta C1 kategoria guztietan. 
Ontzi guztiek araudiek finkatzen dituzten flotagarritasun sistemak izan beharko dituzte. 
Kimuek eta benjaminek minikayak erabili beharko dute derrigorrez. 
 

INSKRIPZIOAK 
 
correo@fenapi.es posta-elektronikoaren bitartez bidali beharko dira. 
Nafarroako Piraguismo Federazioak jaso beharko ditu 2017ko urriaren 18ko 20:00ak baino lehen 

(asteazkena).  
Cada club podrá inscribir el número de palistas que considere oportunos por modalidad y 

categoría. 
Klub bakoitzak nahi duen kirolari kopurua erregistratu ahalko du edozein modalitate eta 

kategorietan.  
DERRIGORREZKOA DA INSKRIPZIOAK ATXIKITZEN DEN FORMATUAN 

BIDALTZEA. BESTELA, ITZULIKO DIRA. 
 
EZEZTAPENAK ETA BAJAK 

 
Ezeztapenak eta aldaketak lehendabiziko irteeraren aurreko ordu erdira arte egingo dira. 

 
BESTE ARAUAK 
 

Nafarroatik kanpoko palistek eta kadete kategoriakoek 2017ko lizentzia federatibo berritua ez 
izanez gero, ezingo dute parte hartu.  
  

Salbamendu-jaka derrigorezkoa izanen da kategoria guztietan. 
 
RFEPko Araudi Orokorrak eta Lehiaketa Tekinikoak arduratuko dira araudi honetan agertzen ez 

denaz. 
 
NPF-k eta beste antolatzailekideak ez dituzte bere gain hartuko ontziek sufritu ditzakeen kalteak. 
 
Dortsalak ez itzultzeak 15€/zenbaki deskontua dakar etorkizuneko Nafarroako Piraguismo 

Federazioak antolatuko dituen lehiaketetan edota FENAPIk emandako dirulaguntzetan.  
 
Lehiaketa honetan parte hartuz gero, araudi hauek onartzen dira. 
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