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1.- DEFINICIÓ
OPEN CATALÀ és una competició d’espasa, de caràcter mixta i amistós, que neix amb
l’objectiu d’ampliar la oferta de competicions de lleure a Catalunya.
La vessant lúdica i recreativa d’aquesta prova, permetrà gaudir a tots els seus participants
d’una competició on ha de primar el bon ambient per sobre de l’obtenció d’un resultat.

2.- REGLAMENT DE COMPETICIÓ
Els assalts dels OPEN CATALÀ es regiran pel reglament de competició de la FCE i,
supletòriament, pel reglament de la FIE.

3.- FÓRMULA DE LA COMPETICIÓ
Els OPEN CATALÀ és un conjunt de 3 competicions, independents entre si, de caràcter
individual i mixta que consta de 2 fases:
1ª FASE
Consisteix en dues voltes de poule, on l’ordre de la primera poule serà sempre aleatori.
L’ordre de la segona poule vindrà donat pels resultats de la primera poule.
Un cop finalitzi la 1ª Fase es classificaran per la 2ª Fase un nombre de tiradors, que podrà
variar entre el 70% i el 60%, en funció de la inscripció.
Per la classificació a la 2ª Fase es tindran en compte els resultats de totes dues voltes de
poule.
2ª FASE
Consisteix en una única volta de poule, on l’ordre de força d’aquesta vindrà determinat
pels resultats de la 1ª Fase.
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Normes referents a la composició de les POULES (1ª i 2ª fase):
*

Les poules poden ser mixtes de gènere.

*
Les poules hauran de ser, prioritàriament, de 7 tiradors en la 1ª fase i,
prioritàriament, de 6 tiradors en la 2ª fase

4.- PARTICIPANTS
Participants
Podran participar en els OPEN CATALÀ tots aquells esgrimidors que reuneixin les següents
condicions:
*

Estar en possessió de la llicència de la FCE de la temporada corresponent.

*

No estar sota cap sanció disciplinària que l’impedeixi participar.

*

Ser com a mínim de categoria cadet (M17)* a la vigent temporada.

Els participants en els OPEN CATALÀ accepten la present normativa i el fet de
desconèixer-la no els eximeix del seu compliment.
Els tiradors competeixen sota la seva responsabilitat.

5.- NIVELLS
A la modalitat d’espasa:
*

Es realitzaran dues competicions: categoria A i categoria B.

*
La competició A estarà enfocada pels tiradors de més nivell, que competeixen o han
competit regularment en competicions estatals o internacionals.
*
La participació en la competició A o la competició B es basarà en el criteri anterior
i, sobretot, en la orientació dels propis entrenadors de club.
*
Es podrà canviar de categoria en una mateixa temporada sempre i quan els
entrenadors ho autoritzin.
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6.- ARBITRATGE
A la modalitat d’espasa:
*

Els propis tiradors de les poules s’arbitraran entre si.

*
Es nombrarà a un tirador Responsable de la Poule. Aquest serà l’encarregat de fer
complir l’ordre a la poule i de fer arribar els resultats, signats per tots el tiradors, al
Directori Tècnic.

7.- INDUMENTÀRIA
És obligatòria la utilització del vestit d’esgrima sencer, del guant, del plastró interior
(peto), de la careta i de les armes reglamentàries. Tot el material ha d’estar en perfecte
estat.

8.- INSCRIPCIONS
Les inscripcions als OPEN CATALÀ s’hauran de fer a través de l’aplicació d’inscripcions de
la FCE.
Període d’inscripció: Cada competició dels OPEN CATALÀ tindrà un dia de fi de termini
d’inscripció. Aquesta data de fi d’inscripció estarà publicada al calendari de competicions
de la FCE.

9.- GUARDONS
Hi haurà lliurament de guardons pels 8 primers de cada competició.
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