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CAMPEONATO NACIONAL DE FUNDO

Competição

| Ricardo Machado
| Nuno Pinheiro

Localização

Federação Portuguesa de Canoagem
Clube Fluvial de Mirandela
Mirandela

Data
Horário

22 e 23 de maio de 2021
Horários a confirmar após publicação do caderno final da competição

Especialidade

Velocidade

Plano de Água

Rio Tua, águas calmas e profundas

Organização

Tipo de Competição

Município de Mirandela
Conselho Nacional de Arbitragem

| Orlando Pires
| Adriano Santos

Campeonato Nacional de Fundo segundo os regulamentos em vigor da
FPC e normas regulamentares 2021 publicadas pela direção da FPC.

CATEGORIAS
MASCULINOS e FEMININOS
Seniores
Juniores
Cadetes

K1
K1
K1

MASCULINOS e FEMININOS
Infantis
Iniciados
Veteranos A, B, C e D
Paracanoagem (KL1/KL2/KL3, VL2, VL3)

C1
C1
C1

K1
K1
K1
K1

C1
C1
Va’a

HORÁRIO DAS LARGADAS
Proposta de calendário, passível de alteração no caso de necessidade devido ao número de inscritos. Os contrarrelógios necessários, de acordo com o ponto 3.2 do
regulamento de velocidade serão realizados antes do início do campeonato em cada um dos dias.
Dia 22/05
11:30 C1 Cadete Feminino
11:33 C1 Infantil Feminino
11:50 K1 Iniciado Feminino
12:20 C1 Infantil
12:40 C1 Cadete

13:10
15:10
15:40
16:10
16:40

K1
K1
K1
K1
K1

Cadete Feminino
Infantil Feminino
Iniciado
Infantil
Cadete

Dia 23/05
11:30 Paracanoagem KL1/KL2/KL3
11:30 Paracanoagem VL1/VL2/VL3
12:00 C1 Veterano A
12:03 C1 Sénior Feminino
12:06 C1 Júnior Feminino

12:30
13:00
13:03
13:06
13:09

K1
K1
K1
K1
K1

Veterano
Veterano
Veterano
Veterano
Veterano

B
C
D
A Feminino
B Feminino

13:30
13:33
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

C1 Sénior
C1 Júnior
K1 Júnior
K1 Júnior Feminino
K1 Veterano A
K1 Sénior Feminino
K1 Sénior

ASPETOS REGULAMENTARES
Percurso de acordo com o ponto 3.5 do regulamento de velocidade. Obrigatório uso de colete para todos os atletas até inclusive ao escalão de Infantis de acordo com o nº
28 Regulamento Geral Competições. Os vencedores dos Campeonato Regionais 2021 realizados apuram diretamente esta competição, conforme ponto 3.2 do Regulamento
de Velocidade. Competições de veteranos de acordo com o ponto 5 do regulamento geral de competições.
O número máximo de atletas por prova será limitado a 65 participantes. Caso o número de inscritos seja superior, será aplicado o disposto no ponto 3.2. do regulamento da
velocidade em vigor, com o contrarrelógio a ser realizado em cada um dos dias pelas 10h30 da manhã (de acordo com as categorias que competem no respetivo dia).

SEGURANÇA
Bombeiro Voluntários e Clube Fluvial de Mirandela. Vigilância noturna no parque dos atrelados.

CONTROLO ANTI-DOPING
Todos os atletas devem estar disponíveis para serem submetidos ao controle anti-doping durante a realização desta competição, de acordo com a legislação em vigor.

PRÉMIOS
Medalhas aos 3 primeiros classificados de cada escalão e troféus aos 3 primeiros clubes

APOIOS
Devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19, não serão disponibilizados balneários nem o alojamento em pavilhão desportivo ou no parque de campismo.
Relativamente aos almoços de dia 22 e dia 23 de maio a organização local disponibilizará uma lista de restaurantes com serviço de takeaway que estarão disponíveis para
fornecer as refeições aos clubes de forma individual, com entrega no local da prova.
Apoio de deslocação a clubes, com base nos seguintes valores por cada atleta (participante no campeonato)
3€ - Atletas de clubes da zona norte | 4€- Atletas de clubes da zona Centro | 8€ - Atletas de clubes da bacia do Tejo | 12€ - Atletas de clubes do Sul e Ilhas

OUTROS
Croquis da competição em fpcanoagem.pt na área Competições | Calendário. Uma vez terminado o prazo de inscrição será publicado o respetivo Caderno de Prova.
Atendendo as limitações impostas pela pandemia COVID, a competição será confirmada pelo município local no dia 6 de maio. Caso a mesma não possa decorrer neste local, a
FPC tentará o seu agendamento para outro local, podendo haver necessidade de alteração de data.
É obrigatório que todos os clubes que tencionam pernoitar nas noites de 21 e 22 de maio, enviem até à data limite do término das inscrições (12 de maio), a informação do
nome e morada do local onde irão pernoitar e número total de pessoas, para que essa informação seja incluída no plano de segurança do evento.

INSCRIÇÕES
Até ao dia 12 de maio de 2021 de acordo com o ponto 18.3 do Regulamento Geral de Competições.
Aspetos regulamentares a ter em consideração: Ponto 18 do Regulamento Geral de Competições; Pontos 18.3.1 e 18.3.2 do Regulamento Geral de Competições;
Ponto 23 do Regulamento Geral de Competições.
Inscrições online em http://provas.fpcanoagem.pt
Esta prova permite a inscrição manual. Quando optado pela inscrição manual, esta deve ser realizada em documento próprio disponível em www.fpcanoagem.pt na área
Competições | Área Documental, e acompanhada do pagamento da taxa definida pela direção da FPC para a época em vigor. E-mail: provas@fpcanoagem.pt

