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Competição

Federação Portuguesa de Canoagem
Camara Municipal de Arouca
Conselho de Arbitragem

Organização

Ernesto Morais
Miguel Ângelo Ferreira
Ana Vieira

Arouca – Rio Paiva

Localização
Data

5 de fevereiro de 2022

Horário

08H00 - Abertura do secretariado
na praia da Espiunca
10H00 – Prova de Sprint

Especialidade

Rafting

Plano de Água

Águas bravas – Categoria II e III

12H00 – Prova de Slalom
16H00 - Final da competição/Entrega de Prémios

Tipo de Competição

Taça de Portugal

CATEGORIAS| EMBARCAÇÕES
Embarcações R4 (quatro elementos) Prova também aberta a praticantes de lazer
-Absoluto Misto (Participação de infantis proibida)
Possibilidade de inscrição de atletas de clubes diferentes
Possibilidade de combinar número indiferente de praticantes masculinos e femininos na mesma embarcação
-Será ainda criado um ranking exclusivo para Equipas Femininas, com atribuição de prémios.
Estas participarão automaticamente nas duas categorias
DEFINIÇÃO DO PERCURSO
Evento de Sprint – aproximadamente 200m com o objetivo de criação de ranking para a prova de slalom
Evento de Slalom - Duas mangas de slalom - “Rápido dos 3 Saltinhos” – Praia Fluvial da Espiunca (1050m). Contará a melhor das duas descidas.
ASPECTOS REGULAMENTARES
De acordo com o regulamento da World Rafting Federation e documento anexo a esta ficha técnica.
SEGURANÇA
CCABP, Clube do Paiva, Just Come e Bombeiros voluntários de Arouca
PRÉMIOS E PRIZE MONEY
Taça de Portugal para a embarcação primeira classificada na categoria Absoluto Misto
Troféus às três primeiras embarcações de cada categoria | Troféus às três primeiras embarcações femininas
Prize Money (para a classificação absoluto Misto)
500€ - 1º classificado
OUTROS

200€ - 2º classificado

100€ - 3º classificado

50€ - 4º classificado

A competição será disputada em embarcações cedidas pela organização. Cada participante participará com o seu próprio material (Pagaia,
colete e capacete) A organização local disponibiliza capacete, pagaia e colete a todos os participantes que não tenham material próprio. (Pagaia
de plástico). Deve o material ser solicitado no momento da inscrição, assim como os tamanhos do capacete e colete. Número limitado de
material disponível. O mesmo será atribuído pela ordem de chegada das inscrições. A organização informa que é OBRIGATÓRIA a utilização de
fato isotérmico durante toda a competição, assim como de calçado com sola ou bota de neoprene. A Organização terá um espaço reservado
para todas as equipas participantes. É Aconselhado que cada equipa se faça acompanhar de uma tenda 3x3 metros.
Uma vez terminado o prazo para inscrição será publicado, em www.fpcanoagem.pt, o respetivo Caderno da Prova.
Todos os participantes devem cumprir com o plano de contingência (COVID-19) previsto para a competição e a ser
disponibilizado em fpcanoagem.pt
INSCRIÇÕES
Até ao dia 26 de janeiro de 2022. (limitadas e por número de chegada)
Inscrições para provas@fpcanoagem.pt

https://tinyurl.com/y9fxvjqx
Todos os atletas a participar na categoria de competição devem estar filiados na FPC na época 2022.
Todos os participantes não filiados (vertente competição) devem se filiar na época 2022 na categoria de praticante de lazer. A filiação pode ser
realizada até 48h antes do início da competição.

