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1. Programa d'activitats.
Diumenge 4 d'abril.
Últim dia per a realitzar les inscripcions a les 23.59 i lliurament de la Declaració
de sotmetiment a les normes enfront del COVID-19.
Divendres 9 d'abril.
De 17.00 a 20.00 confirmació de les inscripcions i recollida de dorsals (es
realitzarà en la zona d'esports en una caseta de fusta senyalitzada en els mapes
adjunts).
Dissabte 10 d'abril.
09.30 reunió de delegats i explicació de recorreguts.
10.00 Control d'embarcacions. (rampa RCND)
10.30 Eixida CADETS I TRADICIONALS SS1 (circuit abalises)
15.00 Control d'embarcacions (platja Santa Ana)
15.00 – 16.00 *Eixida totes les categories restants DOWNWIND.

*Cada club ha de fer-se responsable del desplaçament de les embarcacionsi els
palistes a la zona de l’eixida o arribada DOWNWIND.
El RCND posarà tots els seus mitjans i recursos en el cas que algun club no
puga fer-se càrrec del desplaçament.
En cas que no es puga garantir el desplaçament de totes les embarcacions i
palistes es realitzarà la prova en el circuit de boies.
19.00 Lliurament de medalles a l'esplanada del club complint amb les mesures i
el protocol enfront del covid-19
Diumenge 11 d'abril.
09.00 Control d'embarcacions. (rampa RCND)
09.30 Eixida SS2 Mixt. (circuit de balises).
11.00 Eixida SS2 Cadets, Juvenils (circuit de balises).
12.30 Eixida SS2 Resta de categories. (circuit de balises).
14.30 Lliurament de medalles a l'esplanada del club complint amb les mesures i
el protocol enfront del covid-19.
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2. Categories i modalitats
Article 2. Categories. La participació en aquestes proves està restringida a les següents
categories / classes i tipus d'embarcació:.
Categoria
Dona Sènior

V-1 (Va,a)

Surfski

SS1

SS2

Dona sub 23

SS1

SS2

Dona Júnior

SS1

SS2

Dona Cadet

SS1

SS2

Home Sènior

SS1

SS2

Home sub 23

SS1

SS2

Home Júnior

SS1

SS2

Home Cadet

SS1

SS2

Mixta Sènior

SS2

Mixta Sub23

SS2

Mixta Júnior

SS2

Mixta Cadet

SS2

Dona Veterana – Totes les categories.

SS1

SS2

Home Veterà – Totes les categories.

SS1

SS2

Tradicional

KL2, KL3
KS1 (especial)
V-1

K1

V-1

KL2, KL3
KS1 (especial)
V-1

K1

V-1

Dona Veterana A (35-44 anys)

K1

Dona Veterana B (45-54 anys)

K1

Dona Veterana C (55-64 anys)

K1

Dona Veterana D (>65 anys)

K1

Home Veterà A (35-44 anys)

K1

Home Veterà B (45-55 anys)

K1

Home Veterà C (55-64 anys)

K1

Home Veterà D (>65 anys)

K1

Home Veterà -

K1

Mixta veterana

Paracanoe

SS2
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3. Sistema d'Eixida i Arribades
-Eixida:

En tots els recorreguts l'eixida es realitzarà des de l'aigua pujat en

l'embarcació. Excepte en el recorregut de Downwind que es realitzarà des de la riba

amb aigua per la cintura.

-Arribada:

L'arribada en totes les proves serà entre una embarcació i una balisa o

entre una balisa i una escullera, tot això es detalla en els mapes i s'aclareix en la reunió
de delegats. En cap cas podrà ser arribada a terra corrent.

* El recorregut de Downwind es realitzarà exclusivament per a l'eixida del dissabte SS1 i
les categories: Juvenil, *Sub-23, sènior Veterans i V-1
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4. Distàncies i recorreguts

Recorregut Cadets i tradicional K-1 dissabte.
El dissabte al matí es realitzarà un recorregut de balises d'anada i volta, amb un
desmarcatge a 400 metres de la línia d'eixida que es realitzarà pujat a l'embarcació i
l'eixida entre dues balises i serà el mateix lloc d'arribada. En la reunió de patrons
s'informarà del color de les balises.
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Recorregut Downwind A
Recorregut de Downwind eixida des de l'aigua amb l'embarcació al costat i aigua pel
genoll, el control de les embarcacions es realitzarà a la platja en una zona delimitada
per l’organització.
L'eixida serà des de la platja de les marines riu (si afiges aquesta adreça en el Google
maps et porta al lloc d'eixida) o ( https://goo.gl/maps/rqhhguxw2udxix1r7 ).
Els remolcs i furgonetes de cada club tindran lloc suficient per a estacionar i poder
realitzar la descàrrega de les embarcacions, com s'esmenta a dalt si algun club no pot
retornar el seu transport perquè competeix el club podrà disposar d'algun conductor per
a realitzar aquest viatge.
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Recorregut Downwind B
Recorregut de Downwind eixida des de l'aigua entre embarcació comité i balisa Roja, el
control de les embarcacions si es realitzara aquest recorregut seria en la rampa del club
o en defecte d'això en l'aigua si els àrbitres el veren una opció.
L'arribada serà a la platja de les marines riu (si afiges aquesta adreça en el Google
Maps et porta al lloc d'arribada) ( https://goo.gl/maps/rqhhguxw2udxix1r7 ).
Els remolcs i furgonetes de cada club tindran lloc suficient per a estacionar i poder
realitzar la càrrega d'aquest, una vegada l'arribada dels palistes, com s'esmenta a dalt si
algun club no pot portar el seu transport perquè competeix el club podrà disposar
d'algun conductor per a realitzar aqueix viatge.
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Recorregut alternatiu en cas de no poder fer downwind.
El dissabte, en cas que no hi haja condicions per a realitzar el downwind, es realitzarà
el recorregut alternatiu de circuit de boies.

REAL CLUB NÀUTIC DÉNIA

2a COPA ESPANYA I 3a PROVA AUTONÒMICA CAIAC DE MAR.

Recorregut diumenge totes les categories.
El diumenge al matí es realitzarà un recorregut de balises d'anada i tornada, amb un
desmarcatge a 500 metres de la línia d'eixida que es realitzarà pujat a l'embarcació i
l'eixida entre dues balises i serà el mateix lloc d'arribada. En la reunió de patrons
s'informarà del color de les balises.
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5. Organització

L'ÚS DE LA MASCARETA SERÀ OBLIGATORI EN TOT EL RCND

El canal oficial d'informació serà un grup de Whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/jteagcvhxhahyqfv11auj2
Responsable de seguretat: Enérgico Carrasco Moratalla 606 798 738
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CLÀUSULA COVID-19 D'INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
PIRAGUISMO
La crisi sanitària del COVID-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures tendents a complir els protocols marcats per les autoritats
sanitàries. L'establiment i compliment de les citades mesures requereix d'una sèrie de compromisos i formes d'actuació per part,
fonamentalment, d'organitzadors i participants. La lectura i acceptació del present document és condició indispensable per a prendre
part en les competicions de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO. El o la participant declara i manifesta:
1.

Que és coneixedor/a del protocol i guia que té publicat la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO en relació amb la
presència i participació en proves esportives generat en ocasió de la crisi sanitària del COVID-19.

2.

Que es compromet a complir totes les exigències o simples recomanacions que es continguen en tal protocol o guia, així com les
instruccions que siguen donades per les autoritats esportives o personal d'organització presents en la competició en relació amb les
mesures per a evitar contagis per COVID-19.

3.

Que es compromet a no acudir ni prendre part en l'esdeveniment o competició en el cas que patira símptomes que poguer en ser
compatibles amb el contagi del COVID-19. Això resultarà extensiu, igualment, als casos en els quals els símptomes foren patits per
tercers amb les quals la persona participant tinga o haja tingut un contacte del qual objectivament poguera derivar-se un contagi.

4.

Que, cas d'estar o haver estat contagiat pel virus del COVID-19, es compromet a no acudir ni prendre part en l'esdeveniment o
competició mentre les autoritats sanitàries no manifesten que la participació no comporta un risc, bé per a la seua persona, bé per
a la resta dels assistents amb els quals poguera tindre contacte.

5.

Que, amb els mitjans al seu abast, i en tot cas quan s'hagen donat circumstàncies que l'aconsellen, s'ha sotmés als test existents
per a comprovar si està o ha estat contagiat per COVID-19.

6.

Que és coneixedor/a i accepta i assumeix que, en l'actual estat, existeix un objectiu risc de contagi de COVID-19 amb les
conseqüències que d'això es pogueren derivar per a la seua persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, pogueren
ocasionar-li la mort.

7.

Que accepta que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO adopte les mesures que s'indiquen en el protocol i guia que
té publicat en llaures a establir un raonable escenari de seguretat en la competició. En tal sentit, es fa constar que la REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO, en el curs de la competició, podrà adoptar les mesures o decisions que siguen
precises en relació amb l'establiment o aplicació de les mesures que es contenen en el seu protocol i guia publicada, o qualssevol
altres que tingueren per finalitat el dotar a la prova d'un entorn segur en termes de evitar contagis per COVID-19.

8.

Que, en cas de resultar contagiat per COVID-19, el o la participant exonera a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO
de qualsevol responsabilitat en relació amb els possibles danys o perjudicis que pogueren derivar-se per a la seua persona.

9.

Que ell o la participant accepta que quan s'arribaren a adoptar mesures o decisions per part de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PIRAGUISMO amb l'objectiu de preservar la salut de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar
incomplides les obligacions essencials de l'organitzador, per la qual cosa no es podrà exigir el pagament de quantitats,
indemnitzacions, o devolució de preus o imports en concepte d'inscripció o drets de participació o costos en què haguera
incorregut l'esportista i/o el seu club.

10. Que ell o la participant accepta que si es mostrara per la seua part una conducta o comportament d'inobservança o incomplimen t
de les ordres i instruccions del personal d'organització en relació amb les mesures de seguretat evitar contagis per COVID-19,
podrà ser exclòs/a o desqualificat/da de l’esdeveniment per decisió de qui actue com a autoritat esportiva (jutge/ssa-àrbitre o
delegat/da tècnic/a)..
11. Que ell o la participant accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades en l'apartat anterior s'entenen sense perjudici
d'altres responsabilitats en les quals aquell o aquella poguera arribar a incórrer davant les autoritats competents (inclosos els
òrgans disciplinaris federatius) a conseqüència d'una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordres i
instruccions que siguen aplicable, bé en l'àmbit esportiu-federatiu, bé en altres àmbits diferents.
L'esportista/tècnic/delegat d'equip:

Signat
DNI.

