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CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2022-2023 
 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE PIRAGÜISME 
 
 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:  
L'objectiu del programa és donar als palistes de Balears unes 
condicions d'entrenament millors de les que tenen als seus clubs, 
tant d'instal·lacions com de material i horari escolar, per poder dur a 
terme una planificació d'alt nivell, amb l’últim fi d'arribar a introduir als 
esportistes dins el centres d'alt rendiment o en el millor del casos a 
l'equip nacional.  
 
 
LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT:  
Llocs d’entrenament:  

 Llac Esperança (Port d’Alcúdia),  

 Poliesportiu Príncipes de España (Palma),  

 Escola Nacional de Vela Calanova (Palma),  

 Embassament del Gorg Blau.  
 
Es faran un màxim de 9 sessions setmanals, de 3 hores. Els palistes 
segueixen la relació amb els seus clubs i entrenadors, els quals es 
coordinen amb els tècnics del programa de Tecnificació per poder 
acudir a les competicions nacionals de pista. Les competicions a les 
que acudiran les marcarà el programa de Tecnificació de Piragüisme. 
La temporada dura de l’1 de setembre al 31 de juliol (o en acabar el 
campionat d’Espanya d’estiu).  
 
 
EDATS i DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES: 
L'edat mínima per poder accedir al programa de piragüisme és l'any 
que compleixen el 15 anys.  
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L'edat màxima per poder accedir al programa de piragüisme és l'any 
que compleixen el 20 anys. 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS:  
Categoria Infantil: Segons rànquing Nacional després del 
Campionat d'España d’hivern de JJPP del 2/04/22, la copa de 
España d’Infantils del 25/06/202 i Campionat d'España d’estiu del 
30/07/22  

 Kayak Home A entre els 7 primers en embarcació individual.  

 Kayak Dona A entre les 7 primeres en embarcació individual.  

 Canoa A Home entre els 2 primers contant els dos costats de 
paleig  

 Canoa A Dona entre els 2 primers contant els dos costats de 
paleig  

 
Categories cadet Segons rànquing Nacional després del Campionat 
d'España d’hivern de JJPP del 2/04/22, la copa de España de 
cadetes del 14/05/2022 i Campionat d'España d’estiu del 30/07/22  

 Kayak Home: Entre els 7 primers en embarcació individual.  

 Kayak Dona: Entre els 7 primers en embarcació individual.  

 Canoa Home: Entre els 3 primers en embarcació individual.  

 Canoa Dona: Entre els 3 primers en embarcació individual.  
 
Categories Júnior:  

 Copa/Campionat d’ Espanya de Pista distàncies olímpiques en 
embarcacions individuals. o Kayak Home A: Entre els 3 primers 
en embarcació individual.  

o Kayak Home B: Entre els 12 primers en embarcació 
individual.  

o Kayak Dona A: Entre els 3 primers en embarcació 
individual.  

o Kayak Dona B: Entre els 12 primers en embarcació 
individual.  

o Canoa Home: Entre els 3 primers. 
o Canoa Dona: Entre els 3 primers. 
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La Direcció Tècnica podrà proposar la incorporació al programa 
d’aquells palistes que mostren possibilitats d’accedir als grups de 
seguiment de la Reial Federació Espanyola de Piragüisme o algun 
dels Equips Nacionals de Pista. També es tindrà en compte els 
esportistes dels clubs amb menys recursos y que mostrin una gran 
capacitat d’evolució i millora.  
 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ:  
Prioritat 1:  

 Ser campió d’Espanya de la seva categoria en competicions 
nacionals.  

 Participar en proves Internacional.  

 Estar preseleccionat per a l’equip nacional.  

 Projecció a curt termini, determinada per criteri tècnic, amb 
informe acreditat a Gerència de la Fundació per a l’Esport 
Balear.  

 
Prioritat 2:  

 Ser medallista de la seva categoria en competicions nacionals.  

 Medallista en embarcació d’equip.  

 Projecció a mig termini, determinada per criteri tècnic, amb 
informe acreditat a Gerència de la Fundació per a l’Esport 
Balear.  

 
Prioritat 3:  

 Ser finalista de la seva categoria en competicions nacionals.  

 Campió de Balears.  

 Projecció a llarg termini, determinada per criteri tècnic, amb 
informe acreditat a Gerència de la Fundació per a l’Esport 
Balear.  

 


