Lugar de celebración e aparcadoiro:

1º Trofeo “Vila de Pontedeume para a Promoción do Pira-

A regata celebrase nas inmediacións do Paseo Marítimo de Pon-

güismo”.

tedeume, onde se habilitará un aparcadoiro para estacionar os

O alcalde de Pontedeume fará entrega dunha K-1 ao club partici-

vehículos e remolques dos clubs participantes. As piraguas colo-

pante que máis deportistas clasifique, -sumando as diferentes

caranse nas zonas verdes sinalizadas, próximas á liña de saída.

categorías e modalidades-, dentro dos tempos de control esta-

Distancias das distintas probas:

blecidos para esta regata. A saber: 9 minutos para as categorías

1500 m. para benxamíns, alevíns A e B : 1 volta con dúas ciabo-

benxamín, alevín A e B, 6 minutos para os participantes infantil

gas.

A e B; establecidos desde o paso do 1º clasificado.

3000 m. para infantís A e B : 2 voltas con catro ciabogas.

Outra información:

Horario aproximado de acceso ao campo de regatas e de

-Entregarase a cada participante unha bolsa-mochila promocio-

saídas:
Categoría Benxamín: Embarque de 17:50 a 18:00 / Saída
ás 18:00 (homes e mulleres).
Categoría Alevín A e B: Embarque de 18:20 a 18:30 / Saída ás 18:30 (homes) - 18:31 (mulleres).
Categoría Infantil A e B: Embarque de 18:50 a 19:00 /
Saída ás 19:00 (kaiak Homes) - 19:01 (kaiak mulleres e canoas).
Trofeos e medallas a deportistas e clubs:
Recibirán trofeos os tres primeiros clubs clasificados e os deportistas que alcancen a 1ª praza en cada unha das categorías e modalidades, se lles entregara unha medalla aos piragüistas clasificados en segunda e terceira posición. A entrega realizarase no
mesmo lugar da celebración da regata sobre ás 20:00 horas,
unha vez comunicados os resultados oficiais.

nal da "47 Baixada do Eume" cunha botelliña de auga (Cabreiroa) e un batido de chocolate (Leite Celta). Poñerase a disposición dos clubs augas e batidos de chocolate nos postos habilitados para tal efecto.
-Prégase non tirar o lixo ao chan e facelo nos colectores para o
seu tratamento diferenciado.
Para calquera outra información poñerse en contacto coa organización da regata nos teléfonos:
608238851 - 605236646 - 616628990
Moitas grazas pola vosa atención e participación.
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