Comunicado N.º 4 / 2019
O Clube Náutico de Lagoa, Associação Regional de Canoagem dos Açores e a Federação
Portuguesa de Canoagem levam a efeito nos dias 24 e 25 de maio de 2019 a III Etapa do
Campeonato Nacional de Canoagem de Mar.

Assim, vimos por este meio divulgar os apoios ás equipas de canoagem Nacionais que
pretendam participar na prova mencionada:
1. Transporte das embarcações entre o Continente e os Açores, de acordo com o seguinte
calendário e condições:






As embarcações dos Clubes da zona Norte deverão ser carregadas num atrelado que
estará parqueado na empresa SIPRE até ao dia 14 de maio 2019. Este atrelado será
embarcado, com destino aos Açores, no Porto de Leixões;
As embarcações dos Clubes do Centro e Sul deverão ser carregadas num atrelado que
estará parqueado no Alhandra Sporting Clube até ao dia 15 de maio de 2019. Este
atrelado será embarcado, com destino aos Açores, no Porto de Lisboa;
O número de embarcações que se conseguem transportar é limitado. Por essa razão
será dada prioridade às embarcações efetivamente necessárias para a participação
dos atletas na competição, pelo que não deverá haver desvios consideráveis entre o
número de atletas inscritos por Clube e a capacidade da frota despachada nos
atrelados.
Informamos que, com o intuito de minimizar eventuais danos, não será utilizada a
última prateleira (mais exposta) dos atrelados e que, mais uma vez, a Federação
Portuguesa de Canoagem fará um seguro de transporte das embarcações
transportadas.

2. Alojamento gratuito aos participantes na competição, entre os dias 23 e 26 de maio, nas
instalações do Clube Desportivo do Operário e Clube Náutico da Lagoa, em colchões
solicitados pela organização mediante marcação com o Clube Náutico de Lagoa.

3. Transferes aeroporto-alojamento-aeroporto a todas as equipas (marcação de chegada
para Clube Náutico de Lagoa para o Sr. João Cardoso tel. 910859945).
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4. Transferes alojamento - local de prova - alojamento dia 25 de maio, com marcação.
5. Será fornecido a todos os atletas inscritos um lanche reforçado no dia 24 e o jantar de
entrega de Prémios na tenda ao lado do Clube Náutico de Lagoa.

Angra do Heroísmo, 6 de maio de 2019
P´ Direção
Eliseu Arruda Reis

(Eliseu Arruda Reis)
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