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l'ingrés de

MAJORS DE 16 ANYS NO FEDERATS: 10 EUROS.
MENORS DE 16 ANYS: 5 EUROS 
MAJORS DE 16 ANYS FEDERATS: 8,5 EUROS

en el compte habilitat per al 59 descens del Xùquer, en la web d'aquesta empresa. La data límit d'inscrip-
ció serà el dijous 23 de setembre de 2021 a les 24:00 hores, o amb anterioritat, en cas d'haver aconseguit 
ja el total de places previstes.

Per motius higiènic-sanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova una samarreta, 
sobre la qual col·locarà el jupetí salvavides i el peto/dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la 
prova sense haver-se inscrit en la mateixa i sense portar totes aquestes peces de roba mentre dure 
l'activitat.

L'eixida popular es realitzarà a les 11’30 hores del diumenge 26 de Setembre, havent d'estar els inscrits 
presents en l'hangar de piragües d'Alzira a les 10 del matí, això és, 90 minuts abans de l'inici de la prova.

L'organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i volta, entre l'hangar de piragües d'Alzira ( 
punt d'eixida) i el d'Algemesí (punt d'arribada) per al trasllat de participants i acompanyants i així recupe-
rar els vehicles amb els quals hagen acudit a l'esdeveniment. Es mantindran els protocols COVID havent 
de portar màscares a l'interior de l'autobús. Per a evitar perdudes o que es banyen les claus dels vehicles, 
en el punt de recepció a Alzira  (poliesportiu) existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a deposi-
tar les claus dels vehicles d'els/les participants que ho desitgen.

L'ordre d'eixida serà determinat per l'Organització amb el principal objectiu d'evitar embotellaments i 
problemes de seguretat en els primers quilòmetres.

L'organització ha previst un punt d'avituallament líquid i sòlid per als participants a l'arribada en l'hangar 
d'Algemesí.

Si per algun motiu, meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal 
desenvolupament de la prova, així com les seues mesures de seguretat, l'Organització prendria les 
mesures corresponents fent-les saber amb antelació a tots els participants. En cas d'anul·lació de l'activi-
tat, es procediria a la devolució dels costos d'inscripció.

L'organització d'aquesta prova no es fa responsable dels danys que puguen produir els participants per 
conductes negligents en el desenvolupament d'aquesta.

Aquesta prova es duu a terme en el medi natural i per tant els riscos no poden ser totalment controlats 
per l'organització.

En tot moment cal respectar l'entorn natural en el qual es desenvoluparà la prova no depositant fem ni 
residus al llarg del recorregut. L'organització disposarà de punts per a depositar tots els residus i facilitarà 
les accions pertinents perquè els participants deixen el riu net després del seu pas. Qualsevol efecte 
personal (ulleres, cambres, mòbils, claus, etc) que s'emporte en els caiacs haurà de surar o anar bé 
subjecte a aquest.

Existirà servei de Vestuari, però atés que no existeix servei de Guardarropia, els participants hauran de 
responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al poliesportiu amb la roba de l'activitat  (banyador, cami-
seta i calçat d’aigua) a excepció del peto i jupetí, que serà subministrat per l'organització.

La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en la mateixa no li donarà cap dret al 
reintegrament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa 
abans del dilluns 20 de setembre, però no al reintegrament de la inscripció.

REGLAMENT 59 DESCENS DEL XÚQUER.
MODALITAT POPULAR PROVA NO COMPETITIVA

2021

Per a la participació en la modalitat popular és imprescindible saber nadar.

Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides i peto identificatiu amb el número de 
dorsal, que seran subministrats per l'organització. També l'organització aportarà caiacs autobuidables 
dobles amb una pala doble per participant. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes 
condicions a la seua arribada a meta en el control situat en aquest lloc.

El casc del participant serà de caràcter voluntari i no estarà inclòs entre el material facilitat per l'organit-
zació, per la qual cosa cada participant, si així ho considera, haurà de proveir-se d'aquest. Es podran 
utilitzar casos homologats per a piragüisme, muntanya, ciclisme o similars, sempre portant ancoratge en 
la barbeta.

Cada participant haurà de tindre una mínima condició física i psíquica, així com un domini tècnic mínim de 
l'embarcació. Queda totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques i substàncies prohibides en el 
desenvolupament de la prova, així com el portar les mateixes en les embarcacions.  L'organització es 
reserva el dret d'anul·lar l'activitat del participant o participants  que no complisquen  aquestos requisits.

L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Si 
disposa de llicència federativa de piragüisme en vigor, podrà participar encara no tenint l'edat mínima. 
Tots els menors de 16 anys tant si estan o no federats hauran d'anar acompanyats per un adult.

L'organització té contractat una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents per a totes les persones 
que participen en el descens prèvia inscripció, 

Els participants hauran de fer cas a les recomanacions dels mitjans de seguretat de l'Organització, podent 
ser expulsat de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o aprecia-
ció de conducta negligent. 

En cas d'abandó o pèrdua de l'embarcació haurà de romandre al costat de la riba en lloc visible fins que 
membres de l'organització ho localitzen.

L'organització disposarà d'embarcacions autobuidables fins al nombre màxim d'inscripcions previstes, no 
admetent-se la participació en el descens d'embarcacions particulars de cap mena, excepte les vincula-
des a l'organització.

Es recomana l'ús de protecció solar, així com beguda per a hidratar-se al llarg del recorregut.

Per ser una activitat de caràcter recreatiu i no competitiva, no es prendran temps ni resultats.
Per a conformar la inscripció de cada participant, (fins a un total de 80 persones) serà necessari haver 
emplenat el formulari en línia existent en la web  www.okaventuras.com i realizar previament a l’activitat  

Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor, i portar 
màscara fins al moment de pujar al caiac

La participació en aquesta prova suposa el compliment d'aquesta normativa.

S'admeten embarcacions amb integrants de diferents equips (equip neutre) que en cap cas puntuaran 
per equips, sempre que estiguen en possessió de llicència federativa.

Les embarcacions reglamentàries han de comptar amb els mitjans necessaris per a evitar la immersió 
segons allò que s’indica al reglament de la RFEP, i han de portar els sistemes de flotabilitat adequats que 
garantisquen la seguretat del palista.

S'admeten embarcacions amb integrants de diferents equips (equip neutre) que en cap cas puntuaran 
per equips, sempre que estiguen en possessió de llicència federativa.

Les embarcacions reglamentàries han de comptar amb els mitjans necessaris per a evitar la immersió 
segons allò que s’indica al reglament de la RFEP, i han de portar els sistemes de flotabilitat adequats que 
garantisquen la seguretat del palista.
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MAJORS DE 16 ANYS NO FEDERATS: 10 EUROS.
MENORS DE 16 ANYS: 5 EUROS 
MAJORS DE 16 ANYS FEDERATS: 8,5 EUROS

en el compte habilitat per al 59 descens del Xùquer, en la web d'aquesta empresa. La data límit d'inscrip-
ció serà el dijous 23 de setembre de 2021 a les 24:00 hores, o amb anterioritat, en cas d'haver aconseguit 
ja el total de places previstes.

Per motius higiènic-sanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova una samarreta, 
sobre la qual col·locarà el jupetí salvavides i el peto/dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la 
prova sense haver-se inscrit en la mateixa i sense portar totes aquestes peces de roba mentre dure 
l'activitat.

L'eixida popular es realitzarà a les 11’30 hores del diumenge 26 de Setembre, havent d'estar els inscrits 
presents en l'hangar de piragües d'Alzira a les 10 del matí, això és, 90 minuts abans de l'inici de la prova.

L'organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i volta, entre l'hangar de piragües d'Alzira ( 
punt d'eixida) i el d'Algemesí (punt d'arribada) per al trasllat de participants i acompanyants i així recupe-
rar els vehicles amb els quals hagen acudit a l'esdeveniment. Es mantindran els protocols COVID havent 
de portar màscares a l'interior de l'autobús. Per a evitar perdudes o que es banyen les claus dels vehicles, 
en el punt de recepció a Alzira  (poliesportiu) existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a deposi-
tar les claus dels vehicles d'els/les participants que ho desitgen.

L'ordre d'eixida serà determinat per l'Organització amb el principal objectiu d'evitar embotellaments i 
problemes de seguretat en els primers quilòmetres.

L'organització ha previst un punt d'avituallament líquid i sòlid per als participants a l'arribada en l'hangar 
d'Algemesí.

Si per algun motiu, meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal 
desenvolupament de la prova, així com les seues mesures de seguretat, l'Organització prendria les 
mesures corresponents fent-les saber amb antelació a tots els participants. En cas d'anul·lació de l'activi-
tat, es procediria a la devolució dels costos d'inscripció.

L'organització d'aquesta prova no es fa responsable dels danys que puguen produir els participants per 
conductes negligents en el desenvolupament d'aquesta.

Aquesta prova es duu a terme en el medi natural i per tant els riscos no poden ser totalment controlats 
per l'organització.

En tot moment cal respectar l'entorn natural en el qual es desenvoluparà la prova no depositant fem ni 
residus al llarg del recorregut. L'organització disposarà de punts per a depositar tots els residus i facilitarà 
les accions pertinents perquè els participants deixen el riu net després del seu pas. Qualsevol efecte 
personal (ulleres, cambres, mòbils, claus, etc) que s'emporte en els caiacs haurà de surar o anar bé 
subjecte a aquest.

Existirà servei de Vestuari, però atés que no existeix servei de Guardarropia, els participants hauran de 
responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al poliesportiu amb la roba de l'activitat  (banyador, cami-
seta i calçat d’aigua) a excepció del peto i jupetí, que serà subministrat per l'organització.

La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en la mateixa no li donarà cap dret al 
reintegrament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa 
abans del dilluns 20 de setembre, però no al reintegrament de la inscripció.
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Per a la participació en la modalitat popular és imprescindible saber nadar.

Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides i peto identificatiu amb el número de 
dorsal, que seran subministrats per l'organització. També l'organització aportarà caiacs autobuidables 
dobles amb una pala doble per participant. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes 
condicions a la seua arribada a meta en el control situat en aquest lloc.

El casc del participant serà de caràcter voluntari i no estarà inclòs entre el material facilitat per l'organit-
zació, per la qual cosa cada participant, si així ho considera, haurà de proveir-se d'aquest. Es podran 
utilitzar casos homologats per a piragüisme, muntanya, ciclisme o similars, sempre portant ancoratge en 
la barbeta.

Cada participant haurà de tindre una mínima condició física i psíquica, així com un domini tècnic mínim de 
l'embarcació. Queda totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques i substàncies prohibides en el 
desenvolupament de la prova, així com el portar les mateixes en les embarcacions.  L'organització es 
reserva el dret d'anul·lar l'activitat del participant o participants  que no complisquen  aquestos requisits.

L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Si 
disposa de llicència federativa de piragüisme en vigor, podrà participar encara no tenint l'edat mínima. 
Tots els menors de 16 anys tant si estan o no federats hauran d'anar acompanyats per un adult.

L'organització té contractat una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents per a totes les persones 
que participen en el descens prèvia inscripció, 

Els participants hauran de fer cas a les recomanacions dels mitjans de seguretat de l'Organització, podent 
ser expulsat de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o aprecia-
ció de conducta negligent. 

En cas d'abandó o pèrdua de l'embarcació haurà de romandre al costat de la riba en lloc visible fins que 
membres de l'organització ho localitzen.

L'organització disposarà d'embarcacions autobuidables fins al nombre màxim d'inscripcions previstes, no 
admetent-se la participació en el descens d'embarcacions particulars de cap mena, excepte les vincula-
des a l'organització.

Es recomana l'ús de protecció solar, així com beguda per a hidratar-se al llarg del recorregut.

Per ser una activitat de caràcter recreatiu i no competitiva, no es prendran temps ni resultats.
Per a conformar la inscripció de cada participant, (fins a un total de 80 persones) serà necessari haver 
emplenat el formulari en línia existent en la web  www.okaventuras.com i realizar previament a l’activitat  

Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor, i portar 
màscara fins al moment de pujar al caiac

La participació en aquesta prova suposa el compliment d'aquesta normativa.

S'admeten embarcacions amb integrants de diferents equips (equip neutre) que en cap cas puntuaran 
per equips, sempre que estiguen en possessió de llicència federativa.

Les embarcacions reglamentàries han de comptar amb els mitjans necessaris per a evitar la immersió 
segons allò que s’indica al reglament de la RFEP, i han de portar els sistemes de flotabilitat adequats que 
garantisquen la seguretat del palista.

S'admeten embarcacions amb integrants de diferents equips (equip neutre) que en cap cas puntuaran 
per equips, sempre que estiguen en possessió de llicència federativa.

Les embarcacions reglamentàries han de comptar amb els mitjans necessaris per a evitar la immersió 
segons allò que s’indica al reglament de la RFEP, i han de portar els sistemes de flotabilitat adequats que 
garantisquen la seguretat del palista.
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REGLAMENT MODALITAT POPULAR (NO COMPETITIVA)

ALZIRA, 26 DE SETEMBRE 2021.

RECORREGUT:ALZIRA (PORT PIRAGÜES POLIESPORTIU JORGE MARTÍNEZ “ASPAR”)- ALGEMESÍ (PORT 
PIRAGÜES CLUB SCOOTER).  

DES DE LES 10 DEL MATÍ.

l'ingrés de

MAJORS DE 16 ANYS NO FEDERATS: 10 EUROS.
MENORS DE 16 ANYS: 5 EUROS 
MAJORS DE 16 ANYS FEDERATS: 8,5 EUROS

en el compte habilitat per al 59 descens del Xùquer, en la web d'aquesta empresa. La data límit d'inscrip-
ció serà el dijous 23 de setembre de 2021 a les 24:00 hores, o amb anterioritat, en cas d'haver aconseguit 
ja el total de places previstes.

Per motius higiènic-sanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova una samarreta, 
sobre la qual col·locarà el jupetí salvavides i el peto/dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la 
prova sense haver-se inscrit en la mateixa i sense portar totes aquestes peces de roba mentre dure 
l'activitat.

L'eixida popular es realitzarà a les 11’30 hores del diumenge 26 de Setembre, havent d'estar els inscrits 
presents en l'hangar de piragües d'Alzira a les 10 del matí, això és, 90 minuts abans de l'inici de la prova.

L'organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i volta, entre l'hangar de piragües d'Alzira ( 
punt d'eixida) i el d'Algemesí (punt d'arribada) per al trasllat de participants i acompanyants i així recupe-
rar els vehicles amb els quals hagen acudit a l'esdeveniment. Es mantindran els protocols COVID havent 
de portar màscares a l'interior de l'autobús. Per a evitar perdudes o que es banyen les claus dels vehicles, 
en el punt de recepció a Alzira  (poliesportiu) existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a deposi-
tar les claus dels vehicles d'els/les participants que ho desitgen.

L'ordre d'eixida serà determinat per l'Organització amb el principal objectiu d'evitar embotellaments i 
problemes de seguretat en els primers quilòmetres.

L'organització ha previst un punt d'avituallament líquid i sòlid per als participants a l'arribada en l'hangar 
d'Algemesí.

Si per algun motiu, meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal 
desenvolupament de la prova, així com les seues mesures de seguretat, l'Organització prendria les 
mesures corresponents fent-les saber amb antelació a tots els participants. En cas d'anul·lació de l'activi-
tat, es procediria a la devolució dels costos d'inscripció.

L'organització d'aquesta prova no es fa responsable dels danys que puguen produir els participants per 
conductes negligents en el desenvolupament d'aquesta.

Aquesta prova es duu a terme en el medi natural i per tant els riscos no poden ser totalment controlats 
per l'organització.

En tot moment cal respectar l'entorn natural en el qual es desenvoluparà la prova no depositant fem ni 
residus al llarg del recorregut. L'organització disposarà de punts per a depositar tots els residus i facilitarà 
les accions pertinents perquè els participants deixen el riu net després del seu pas. Qualsevol efecte 
personal (ulleres, cambres, mòbils, claus, etc) que s'emporte en els caiacs haurà de surar o anar bé 
subjecte a aquest.

Existirà servei de Vestuari, però atés que no existeix servei de Guardarropia, els participants hauran de 
responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al poliesportiu amb la roba de l'activitat  (banyador, cami-
seta i calçat d’aigua) a excepció del peto i jupetí, que serà subministrat per l'organització.

La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en la mateixa no li donarà cap dret al 
reintegrament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa 
abans del dilluns 20 de setembre, però no al reintegrament de la inscripció.

Per a la participació en la modalitat popular és imprescindible saber nadar.

Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides i peto identificatiu amb el número de 
dorsal, que seran subministrats per l'organització. També l'organització aportarà caiacs autobuidables 
dobles amb una pala doble per participant. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes 
condicions a la seua arribada a meta en el control situat en aquest lloc.

El casc del participant serà de caràcter voluntari i no estarà inclòs entre el material facilitat per l'organit-
zació, per la qual cosa cada participant, si així ho considera, haurà de proveir-se d'aquest. Es podran 
utilitzar casos homologats per a piragüisme, muntanya, ciclisme o similars, sempre portant ancoratge en 
la barbeta.

Cada participant haurà de tindre una mínima condició física i psíquica, així com un domini tècnic mínim de 
l'embarcació. Queda totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques i substàncies prohibides en el 
desenvolupament de la prova, així com el portar les mateixes en les embarcacions.  L'organització es 
reserva el dret d'anul·lar l'activitat del participant o participants  que no complisquen  aquestos requisits.

L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Si 
disposa de llicència federativa de piragüisme en vigor, podrà participar encara no tenint l'edat mínima. 
Tots els menors de 16 anys tant si estan o no federats hauran d'anar acompanyats per un adult.

L'organització té contractat una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents per a totes les persones 
que participen en el descens prèvia inscripció, 

Els participants hauran de fer cas a les recomanacions dels mitjans de seguretat de l'Organització, podent 
ser expulsat de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o aprecia-
ció de conducta negligent. 

En cas d'abandó o pèrdua de l'embarcació haurà de romandre al costat de la riba en lloc visible fins que 
membres de l'organització ho localitzen.

L'organització disposarà d'embarcacions autobuidables fins al nombre màxim d'inscripcions previstes, no 
admetent-se la participació en el descens d'embarcacions particulars de cap mena, excepte les vincula-
des a l'organització.

Es recomana l'ús de protecció solar, així com beguda per a hidratar-se al llarg del recorregut.

Per ser una activitat de caràcter recreatiu i no competitiva, no es prendran temps ni resultats.
Per a conformar la inscripció de cada participant, (fins a un total de 80 persones) serà necessari haver 
emplenat el formulari en línia existent en la web  www.okaventuras.com i realizar previament a l’activitat  

Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor, i portar 
màscara fins al moment de pujar al caiac

La participació en aquesta prova suposa el compliment d'aquesta normativa.

S'admeten embarcacions amb integrants de diferents equips (equip neutre) que en cap cas puntuaran 
per equips, sempre que estiguen en possessió de llicència federativa.

Les embarcacions reglamentàries han de comptar amb els mitjans necessaris per a evitar la immersió 
segons allò que s’indica al reglament de la RFEP, i han de portar els sistemes de flotabilitat adequats que 
garantisquen la seguretat del palista.

S'admeten embarcacions amb integrants de diferents equips (equip neutre) que en cap cas puntuaran 
per equips, sempre que estiguen en possessió de llicència federativa.

Les embarcacions reglamentàries han de comptar amb els mitjans necessaris per a evitar la immersió 
segons allò que s’indica al reglament de la RFEP, i han de portar els sistemes de flotabilitat adequats que 
garantisquen la seguretat del palista.
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l'ingrés de
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en el compte habilitat per al 59 descens del Xùquer, en la web d'aquesta empresa. La data límit d'inscrip-
ció serà el dijous 23 de setembre de 2021 a les 24:00 hores, o amb anterioritat, en cas d'haver aconseguit 
ja el total de places previstes.

Per motius higiènic-sanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova una samarreta, 
sobre la qual col·locarà el jupetí salvavides i el peto/dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la 
prova sense haver-se inscrit en la mateixa i sense portar totes aquestes peces de roba mentre dure 
l'activitat.

L'eixida popular es realitzarà a les 11’30 hores del diumenge 26 de Setembre, havent d'estar els inscrits 
presents en l'hangar de piragües d'Alzira a les 10 del matí, això és, 90 minuts abans de l'inici de la prova.

L'organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i volta, entre l'hangar de piragües d'Alzira ( 
punt d'eixida) i el d'Algemesí (punt d'arribada) per al trasllat de participants i acompanyants i així recupe-
rar els vehicles amb els quals hagen acudit a l'esdeveniment. Es mantindran els protocols COVID havent 
de portar màscares a l'interior de l'autobús. Per a evitar perdudes o que es banyen les claus dels vehicles, 
en el punt de recepció a Alzira  (poliesportiu) existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a deposi-
tar les claus dels vehicles d'els/les participants que ho desitgen.

L'ordre d'eixida serà determinat per l'Organització amb el principal objectiu d'evitar embotellaments i 
problemes de seguretat en els primers quilòmetres.

L'organització ha previst un punt d'avituallament líquid i sòlid per als participants a l'arribada en l'hangar 
d'Algemesí.

Si per algun motiu, meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal 
desenvolupament de la prova, així com les seues mesures de seguretat, l'Organització prendria les 
mesures corresponents fent-les saber amb antelació a tots els participants. En cas d'anul·lació de l'activi-
tat, es procediria a la devolució dels costos d'inscripció.

L'organització d'aquesta prova no es fa responsable dels danys que puguen produir els participants per 
conductes negligents en el desenvolupament d'aquesta.

Aquesta prova es duu a terme en el medi natural i per tant els riscos no poden ser totalment controlats 
per l'organització.

En tot moment cal respectar l'entorn natural en el qual es desenvoluparà la prova no depositant fem ni 
residus al llarg del recorregut. L'organització disposarà de punts per a depositar tots els residus i facilitarà 
les accions pertinents perquè els participants deixen el riu net després del seu pas. Qualsevol efecte 
personal (ulleres, cambres, mòbils, claus, etc) que s'emporte en els caiacs haurà de surar o anar bé 
subjecte a aquest.

Existirà servei de Vestuari, però atés que no existeix servei de Guardarropia, els participants hauran de 
responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al poliesportiu amb la roba de l'activitat  (banyador, cami-
seta i calçat d’aigua) a excepció del peto i jupetí, que serà subministrat per l'organització.

La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en la mateixa no li donarà cap dret al 
reintegrament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa 
abans del dilluns 20 de setembre, però no al reintegrament de la inscripció.

Per a la participació en la modalitat popular és imprescindible saber nadar.

Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides i peto identificatiu amb el número de 
dorsal, que seran subministrats per l'organització. També l'organització aportarà caiacs autobuidables 
dobles amb una pala doble per participant. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes 
condicions a la seua arribada a meta en el control situat en aquest lloc.

El casc del participant serà de caràcter voluntari i no estarà inclòs entre el material facilitat per l'organit-
zació, per la qual cosa cada participant, si així ho considera, haurà de proveir-se d'aquest. Es podran 
utilitzar casos homologats per a piragüisme, muntanya, ciclisme o similars, sempre portant ancoratge en 
la barbeta.

Cada participant haurà de tindre una mínima condició física i psíquica, així com un domini tècnic mínim de 
l'embarcació. Queda totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques i substàncies prohibides en el 
desenvolupament de la prova, així com el portar les mateixes en les embarcacions.  L'organització es 
reserva el dret d'anul·lar l'activitat del participant o participants  que no complisquen  aquestos requisits.

L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Si 
disposa de llicència federativa de piragüisme en vigor, podrà participar encara no tenint l'edat mínima. 
Tots els menors de 16 anys tant si estan o no federats hauran d'anar acompanyats per un adult.

L'organització té contractat una assegurança de responsabilitat civil i d'accidents per a totes les persones 
que participen en el descens prèvia inscripció, 

Els participants hauran de fer cas a les recomanacions dels mitjans de seguretat de l'Organització, podent 
ser expulsat de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o aprecia-
ció de conducta negligent. 

En cas d'abandó o pèrdua de l'embarcació haurà de romandre al costat de la riba en lloc visible fins que 
membres de l'organització ho localitzen.

L'organització disposarà d'embarcacions autobuidables fins al nombre màxim d'inscripcions previstes, no 
admetent-se la participació en el descens d'embarcacions particulars de cap mena, excepte les vincula-
des a l'organització.

Es recomana l'ús de protecció solar, així com beguda per a hidratar-se al llarg del recorregut.

Per ser una activitat de caràcter recreatiu i no competitiva, no es prendran temps ni resultats.
Per a conformar la inscripció de cada participant, (fins a un total de 80 persones) serà necessari haver 
emplenat el formulari en línia existent en la web  www.okaventuras.com i realizar previament a l’activitat  

Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor, i portar 
màscara fins al moment de pujar al caiac

La participació en aquesta prova suposa el compliment d'aquesta normativa.

S'admeten embarcacions amb integrants de diferents equips (equip neutre) que en cap cas puntuaran 
per equips, sempre que estiguen en possessió de llicència federativa.

Les embarcacions reglamentàries han de comptar amb els mitjans necessaris per a evitar la immersió 
segons allò que s’indica al reglament de la RFEP, i han de portar els sistemes de flotabilitat adequats que 
garantisquen la seguretat del palista.

S'admeten embarcacions amb integrants de diferents equips (equip neutre) que en cap cas puntuaran 
per equips, sempre que estiguen en possessió de llicència federativa.

Les embarcacions reglamentàries han de comptar amb els mitjans necessaris per a evitar la immersió 
segons allò que s’indica al reglament de la RFEP, i han de portar els sistemes de flotabilitat adequats que 
garantisquen la seguretat del palista.
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