DATA, HORA E LUGAR

APARCADOIRO

Sábado 4 de setembro de 2021 a partir das 17:30 h. no río

Habilitarase preto da meta un APARCADOIRO para as furgonetas

Eume. Con saída desde o 1º refuxio para homes cadete, canoas

e remolques dos participantes. Os deportistas poderán acceder a

e mulleres; e desde o 2º refuxio para homes veteranos, sénior e

pé desde o lugar de desembarco.

júnior.

ADESTRAMENTOS NO RÍO EUME

A meta sitúase nas inmediacións do paseo marítimo de Ponte-

Os adestramentos autorizados pola Consellería de Medio

deume.

Ambiente (institución que regula o parque natural “Fragas do

CATEGORÍAS, MODALIDADES, DISTANCIAS E SAÍDAS

Eume”) para os deportistas inscritos na proba poderán realizarse

7 km con saída desde a auga:

os días 30 de agosto e 2 de setembro (entre as 15 e as 21 h).

17:30 h. K-1 home cadete.

OUTRA INFORMACIÓN

17:35 h. K-1/K-2 muller sénior e veteranas, k-1 muller júnior.

No día da regata o TRÁFICO na estrada de acceso aos distintos

17:40 h. C-1 home (todas as categorías).

lugares de saída da competición estará restrinxido durante todo

17:45 h. k-1 muller cadete e C-1mulleres (todas as categorías).

o día. Entre as 14:00 e as 17:00 horas se permitirá o paso pola

12 km con saída desde terra:
17:45 h. K-2 home sénior e veteranos.
17:50 h. K-1 home sénior, júnior e veteranos.
(SEGUNDO O NÚMERO DE PARTICIPANTES PODERÁ HABER VARIACIÓNS)

TROFEOS E MEDALLAS
Serán entregados medallas e agasallos aos tripulantes das tres
(3) primeiras embarcacións de cada modalidade e categoría, e
trofeos aos tres (3) primeiros clubs clasi cados.
A entrega de trofeos realizarase, unha vez comunicados os resultados o ciais, na Alameda de Raxoi de Pontedeume ás 20 h.

estrada paralela ao río con dirección ós puntos de saída ós
automóbiles dos equipos que compitan na proba e teñan a folla
da autorización sellada polo Club Náutico Firrete. Débese recoller a autorización cando se faga a CONFIRMACIÓN DAS INSCRIPCIÓNS (de 12:30 a 13:30 h. na o cina instalada na zona de
meta). Os vehículos deberán estacionar nos lugares indicados
polo persoal da organización e non circular con dirección a Pontedeume ata as 17:30 (despois da saída aos participantes).
MÁIS INFORMACIÓN: 605236646 - 616628990
www. rrete.club / www.fegapi.org
Moitas grazas pola vosa atención e participación.
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PROTOCOLO FRENTE AO COVID-19

UBICACIÓN DOS VEHÍCULOS DOS CLUBS PARTICIPANTES (FURGONETAS E REMOLQUES)
Os clubs terán espazos (aparcadoiros en saídas e meta) debidamente sinalizados para a descarga de material e para aparcar os seus vehículos.
TRASLADO DO MATERIAL DESDE O REMOLQUE ATA A ZONA DE EMBARQUE
O material descargado ubicarase na zona de quecemento e manterase a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros, debendo utilizar (en todo momento
ata o embarque) a máscara de protección respiratoria. Seguiranse as indicacións do persoal da organización.
PERMANENCIA DOS DEPORTISTAS E STAFF DURANTE A PROBA
Manterase en todo momento a distancia de seguridade interpersoal de 1.5m, e a maiores, o uso da máscara de protección respiratoria é obrigatorio en todo
momento.
Prohibirase o acceso ás zona reservadas para os participantes (aparcadoiros, zonas de quecemento, zonas de entrega de trofeos...) a calquera persoa que sexa allea á
proba ou non vaia competir. Só poderán acceder os deportistas, persoal federativo, staff técnico dos clubs, persoal de seguridade e da organización.
Despois do desembarque da competición, para ir ás zonas de aparcadoiro, ir ó baño ou para acudir á entrega de trofeos, sempre se debe manter a distancia de
seguridade interpersoal de 1.5m e o uso obrigatorio da máscara de protección respiratoria.
O público non poderá seguir a proba desde os lugares habilitados para os deportistas.
QUECEMENTO PARA OS DEPORTISTAS
O quecemento dos deportistas (previo á regata) terá que facerse dentro das zonas delimitadas pola organización e mantendo en todo momento a distancia
de seguridade interpersoal de 1.5m. O uso da máscara de protección respiratoria é obrigatorio ata o embarque.
CONTROL DE EMBARQUE
Habilitarase unha zona delimitada para realizar o control de embarque, de tal maneira que se poida manter a distancia interpersoal de seguridade de 1.5m.
As embarcacións serán transportadas unicamente polos deportistas, sempre facendo uso da máscara de protección respiratoria.
Seguiranse as indicacións do o persoal designado pola organización para dirixirse ó control de embarque.
RECATE DESDE A LANCHA A MOTOR DUN DEPORTISTA
Uso de máscara FFP2” por parte do persoal de auxilio.
Na embarcación de rescate dispoñerase de xel hidroalcohólico para a desinfección das mans.
COMPARTIR OU CONFURNDIR TOALLAS, CHANCLAS OU ELEMENTOS SIMILARES ENTRE DEPORTISTAS
Elementos como as toallas, chancletas ou similares deben de ser sempre de uso individual.
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PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS
Habilitarase unha zona na que o xuíz árbitro poida atender ó representante dos clubs, identificado de forma previa, cando teñanque poñer unha reclamación.
Será en todo caso obrigatorio manter a distancia interpersoal de seguridade de 1.5m e o uso de máscara de protección respiratoria.
Desinfectaranse as mans antes de acceder á zona de reclamacións.
ENTREGA DE TROFEOS E MEDALLAS
Os deportistas que reciban os premios ou as autoridades que os entreguen deberán facer uso da máscara de protección respiratoria.
Están prohibidas as felicitacións dando a man ou bicos entre os deportistas, ou entre estes e as autoridades que os entregan.
Antes da entrega de premios todas as persoas implicadas deberán desinfectar as mans con xel hidroalcólico.
Os/as deportistas recollen as medallas na man. Desinfección previa das medallas e trofeos.
UTILIZACIÓN DOS VESTIARIOS
Esta prohibido o uso de vestiarios.
UTILIZACIÓN DOS BAÑOS PARA AS NECESIDADES FISIOLÓXICAS
Desinfección das mans con xel hidroalcólico antes e despois de cada uso.
Desinfectar utilizando pulverizador e papel o utilitario ao final de cada uso.
COMPARTIR LIQUIDOS OU SÓLIDOS COMESTIBLES
A comida e a bebida deberán ser únicos e intransferibles de cada deportista.

PÚBLICO
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NON ESTÁ PERMITIDO O ACCESO DO PÚBLICO ÁS ZONAS RESTRINXIDAS DA COMPETICIÓN: APARCADOIROS E ZONAS EXCLUSIVAS PARA DEPOSTISTAS,
STAFF TÉCNICO, ÁRBITROS, PERSOAL FEDERATIVO...

PROTOCOLO FRENTE AO COVID-19
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TRASLADO DOS ARBITROS ATA OS LUGARES DE COMPETICIÓN / DESPRAZAMENTOS NOS POSTOS DE TRABALLO
Uso obrigatorio das máscara cando no mesmo vehículo viaxen persoas que non pertencen á mesma unidade familiar.
Uso de máscaras faciais e dispoñerase de xel hidroalcohólico nos postos de traballo.
PREPARACIÓN DO MATERIAL A UTILIZAR / POSIBILIDADE DE COMPARTIR
Lavado de mans ou uso de xel hidroalcohólico e desinfección por parte dos responsables da FEGAPI antes de entregalo.
Todo o material de competición ten que ser de uso individual, no caso de ter que compartilo, desinfección do mesmo.
REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE COMPETICIÓN / REUNIÓN COS RESPONSABLES DE CLUBS ANTES DO INICIO DA REGATA
Nunha zona ampla e ao aire libre co uso da máscara de protección e tratando de manter en todo momento a distancia interpersoal de seguridade de 1.5m.
CONTROL DE EMBARQUE / CONTROL DE META
É obrigatorio manter a distancia interpersoal de seguridade de 1.5m e o uso da máscar de protección respiratoria. Débese dispoñer de xel hidroalcohólico para a
desinfección das mans.
COMPROBACIÓN DE RESULTADOS
Os resultados publicaranse por medios dixitais.
RECLAMACIÓN DE RESULTADOS
É obrigatorio o uso de máscara de protección respiratoria e o mantemento da distancia interpersoal de seguridade de 1.5m.
Restrinxirase o acceso á oficina no caso de superar o aforo permitido.

ADESTRAMENTOS
Os clubs que desexen adestrar no río Eume os días 31 de agosto e 2 de setembro (de 16:00 a 20:00 h) deberán poñerse en contacto co Club Náutico Firrete.
Os deportistas e persoal do club que os acompañe deberán manter en todo momento a distancia de seguridade interpersoal de 1.5m.
O uso da máscara de protección respiratoria é obrigatorio en todo momento coa excepción dos tempos de permanencia no río.
En Pontedeume a 4 de setembro de 2021
CONFORME O CLUB:
Responsable:

Asdo.: Ramiro Piñeiro Oliveira

Teléfono de contacto:

