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1.- PROGRAMA D'ACTIVITATS.  
 

Divendres 30 d'abril.  
 

De 17.00 h. a 20.00 h confirmació de les inscripcions i recollida de dorsals pels 
caps d'equip (un persona per equip) en sala d'exposicions del Club. 

 

Dissabte 1 de maig.  

 
09.30 h reunió de caps  d'equip i explicació de recorreguts.  
10.00 h control d'embarcacions en la rampa zona esportiva del club 10.30h 
eixides platja CADETS I TRADICIONALS SS1 (Circuit boies) 
14.45 h control d'embarcacions en la rampa zona esportiva del club 
15.15 h a 16.00 h eixides totes les categories restants DOWNWIND 
Serà obligatori categories DOWNWIND l'ús del localitzador facilitat per 
l'organització (Es penalitzarà amb 150 € la pèrdua o no devolució) Cada 
club ha de fer-se  responsable del desplaçament de les embarcacions  i els 
palistes des de l’arribada fins al Club Nàutic la Vila Joiosa 
En cas que no es puga  garantir el desplaçament de totes  les embarcacions i 
palistes o per falta de vent o vent lateral es realitzarà la prova en el circuit de 
boies 
19.30 h entrega de trofeus.  

 

Diumenge 2 de maig.  

 
09.00 h Control d'embarcacions rampa zona esportiva del club 
09.30 h Eixida SS2 Mixtos 
11.00 h Eixida SS2 Cadets i Juvenils 
12.30 h Eixida SS2 resta de categories 
14.00 h Lliurament de trofeus 

 
Les proves de SS2 es realitzaran  en el circuit de boies. 

 

2.- CATEGORIES I MODALITATS 

 
Seran les que es fa referència en la Invitació de participació de la XII lliga de 
caiac de mar i III Lliga Iberdrola l'Article 3 denominat categories i modalitats 

 
3.- SISTEMA D'EIXIDES I ARRIBADES 

 

Eixida. - En tots els recorreguts es realitzarà l'eixida des de la Platja Centre, al 
costat del Club Nàutic la Vila Joiosa. 
El sistema d'eixida serà el denominat eixida “Australiana” que consisteix a 
formar una línia parat amb els dos peus fora del surfski a una profunditat que 
no toque el timó. Per a tradicionals i OC1 formant una línia ficats dins de  
l'embarcació.  
Per a SS2  els dos palistes anara de l’embarcació. 
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Arribada. - En totes les arribades es realitzarà  entre una embarcació i 
una  balisa o entre balisa i escullera 

 
4.- DISTÀNCIES, RECORREGUTS, EIXIDES, ARRIBADES 

 

Eixides 

Platja centre al costat de les   instal·lacions del CN la Vila Joiosa 
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Recorregut Cadets i Tradicional (dissabte) i SS2 (diumenge) 

Es realitzarà dissabte al matí des de la platja centre hi haurà una boia de 
desmarcatge a 350 mts de l'eixida i deixant la boia per estribord es realitzarà el 
recorregut en direcció Campello fins a la balisa marcada en el mapa amb 10 
km per a cadets i tradicional i 15 km per a SS1 si no es realitzara downwind. 

 

 
 

Arribada Circuit 
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Recorregut la Vila Joiosa-Altea 
vents de component W distancia 21 km i arribada 

 

mailto:administracion@cnlavila.org
http://www.cnlavila.org/


Núm. Registre 2401 Secc. 1a Associacions Esportives Comunitat Valenciana  CIF: G-03062312  Av. del Port s/n (03570) la Vila Joiosa (Alacant) 

Tels. 965893606 – 699939686  Fax 966851504  Email: administracion@cnlavila.org  web: www.cnlavila.org  

 

 
 
 

 

mailto:administracion@cnlavila.org
http://www.cnlavila.org/


Núm. Registre 2401 Secc. 1a Associacions Esportives Comunitat Valenciana  CIF: G-03062312  Av. del Port s/n (03570) la Vila Joiosa (Alacant) 

Tels. 965893606 – 699939686  Fax 966851504  Email: administracion@cnlavila.org  web: www.cnlavila.org  

 

 
 

 

Recorregut la Vila Joiosa-El Campello  

Vents de component E distancia 19 km i Arribada 
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