
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE NAVEGACIÓ EN PARAMOTOR 2022 

Esdeveniment: Campionat de Catalunya de Paramotor 2022. 
Especialitats: Competició oberta a totes les categories de paramotor i paratrike. 

Data: Dissabte 19 de Novembre de 2022. 
(En cas que les condicions meteorològiques no permetin la realització de la prova 
aquesta s'ajornarà al diumenge dia 20). 

Lloc: Aeròdrom de Cervera 
Coordenades: 41º 41’15 1º15’01 
Convoca: Àrea de Paramotor de la FAC. 

Requisits: 

· Llicència Federativa en vigor a la FAC.
· Titulació federativa de Pilot de Paramotor o paratrike (PF1/PL1/PF2/PL2).
· Tots els participants, inclosos els navegants en les especialitats biplaça, han de posseir
l'assegurança mèdica i de responsabilitat civil de la FAC o aportar, en el moment de la
inscripció, còpia que posseeix una assegurança amb unes cobertures mínimes a les exigides pel
reial decret 849/1993
· Formalització del formulari d'inscripció i pagament de l'import.
· Equipació completa (parapent, paramotor o trike, ràdio, casc i paracaigudes d'emergència).

Tot participant haurà de complir la normativa de vol oficial. 
Si la competició NO registra un nombre mínim de 6 participants, aquesta podrà ser 
desconvocada. 
En cas de cancel·lació es tornaran els diners de la inscripció. 
No es tornarà si l'inscrit no es presenta o avisa que no hi podrà participar amb menys de 5 dies 
d'antelació. 

Procediment d’inscripció: 

Les inscripcions del Campionat es realitzaran des del web de la FAC, emplenant el formulari 
habilitat a aquest efecte mitjançant aquest l'enllaç. 

En el cas de les disciplines "biplaces" s'hauran d'inscriure tant el pilot com el navegant, per això 
a l'apartat observacions del formulari d'inscripció es farà constar el nom del navegant. 
El pilot haurà d'indicar el nom del club que representa. 
El termini d’inscripció finalitza el 12 de Nov. 2022. 
Quotes d’inscripció per esportista: 10,00 euros per participant. 

La inscripció dona dret a: 

· Participar en el campionat.
· Un buff de la federació.
· Refrigeri ofert als participants i a un acompanyant.

https://forms.gle/pYociuNTDFGXwcxJ7


CAMPIONAT DE CATALUNYA DE NAVEGACIÓ EN PARAMOTOR 2022 

Forma de pagament: 

El pagament de la inscripció s'efectuarà mitjançant transferència bancària al següent compte 
corrent, havent d'indicar les dades següents: 

Titular del compte: FAC 
Número de compte: ES89 0081 0041 9000 0166 3776 
Concepte: (NOM I COGNOMS) + CAMPIONAT  
S'ha de remetre còpia de l'ingrés bancari a l'adreça de correu electrònic info@federacioaeria.cat 

Programa: 

08.00 h Sessió informativa de benvinguda i detalls de la competició. 
08.30 h Primers enlairaments. 
09.30 h Últims enlairaments. 
10.30 h Últims aterratges. 
12.00 h Lliurament de premis i cloenda. 

Descripció de la prova de navegació amb GPS. 

El campionat es desenvoluparà als voltants d'aeròdrom de Cervera. 
La prova consisteix a sobrevolar el major nombre de balises possible en 60 min des del 
moment de l'enlairament. 
El monitoratge de la prova es realitzarà en temps real mitjançant trakers proporcionat per la 
FAC. 
Les balises tenen un radi de 100 metres. 
Els participants rebran, uns dies abans de la prova, les balises per ser introduïdes als seus GPS o 
App dels seus telèfons mòbils. 
Cada balisa sobrevolada dins de la ràdio puntua amb 10 punts.  
El participant serà penalitzat amb 10 punts per cada minut que sobrepassi el temps establert 
per a la prova. 
La prova finalitza quan el pilot es trobi a la vertical del camp i comuniqui a control el seu nom. 
Freqüència de ràdio: 146.485 

Premis: 

Medalles per als campions i guants per als 5 primers classificats. 
Els clubs, als quals representen els guanyadors, rebran un premi en metàl·lic en funció del lloc 
aconseguit. 

1r Lloc 400 € 
2n Lloc 200 € 
3r Lloc 100 € 

Ubicació del camp: 


