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

- Tots els participants hauran d'haver-se inscrit prèviament i en el termini establit per l'organització.

- Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides amb el número de dorsal. En el cas del 
descens de Sumacàrcer–Antella ,és obligatori portar esportives o escarpins i casc. En tots els casos, l'organització 
aportarà el dorsal. En el cas de les persones que participen amb mitjans propis, hauran d'aportar ells mateixos 
els seus propis jupetins salvavides i casc adequadament homologats.

- Totes les embarcacions hauran de disposar d'un sistema de flotabilitat. Els caiacs unflables hauran de complir 
amb l’ISO 6185. No es permetrà la participació amb basses unflables ni cap artefacte flotant que no complisca la 
normativa.

- En el cas d'inscrits sense mitjans propis, l'organització aportarà caiacs autobuidables dobles amb una pala 
doble per participant i el jupetí. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes condicions a l’arribada a 
meta en el control situat en aquest lloc.

- En el cas del descens Sumacàrcer-Antella el casc serà de caràcter obligatori. El casc del participant serà de 
caràcter voluntari en el cas del descens Alzira–Algemesí .

- Cada participant haurà de tindre una mínima condició física, 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 portar-ne en les embarcacions. L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat del partici-
pant o participants  que no complisquen aquests requisits.

- L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Tots els 
menors de 16 anys, tant si estan federats o no, hauran d'anar acompanyats per un adult. Els menors de edat no 
acompanyats hauran d’aportar autorització paterna o dels seus tutors.

- L'organització té contractada 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, i poden ser 
expulsats de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o apreciació de 
conducta negligent. 

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

- Tots els participants en la prova hauran de realitzar la neteja i desinfecció de l'embarcació a la seua arribada a 
meta per a evitar problemes mediambientals (normativa clòtxina zebra). L'organització disposarà dels mitjans 
materials i humans per a realitzar aquesta neteja. 

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,  serà necessari haver emplenat el formulari en línia existent 
en la web de Mychip i realitzar el pagament, en la mateixa web, de la següent quantia segons la modalitat:

         Majors 15 anys: No federats 10 € / Federats 8,50 € 
         De 12 fins a 15 anys: No federats i federats acompanyats per un adult 5 €
         Persones que aporten el seu material: 5 € 

- El termini d'inscripció serà des del dia 9 fins al 30 de maig a les 23.59 hores, o amb anterioritat, en el cas d'ha-
ver-se aconseguit la inscripció de la totalitat de les places.

- Per motius higienicosanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova el jupetí salvavides i el 
dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la prova sense haver-se inscrit en aquesta i sense portar totes 
aquestes peces mentre dure l'activitat.

- En el cas del descens popular Sumacàrcer-Antella, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del 
dissabte dia 4 de juny, havent d'estar els inscrits prèviament en el lloc de trobada a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova.

- En el cas del descens popular Alzira-Algemesí, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del diumenge 
dia 5 de juny, de 2022 havent d'estar els inscrits prèviament en el punt de recepció a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova. 

- En el cas del descens popular, l’organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i tornada, entre el 
punt d’eixida i el punt d'arribada per al trasllat de participants i acompanyants, i així recuperar els vehicles amb 
els quals hagen acudit a l'esdeveniment.

- Es mantindran els protocols COVID que siguen aplicables. Per a evitar pèrdudes o que es banyen les claus dels 
vehicles, en els punts de recepció d’Alzira i Sumacàrcer existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a 
depositar les claus dels vehicles de les persones 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 els hangars 
d'Algemesí i Antella.

- Si per algun motiu meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal desenvolu-
pament 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. 

- 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 porta 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 on es desenvoluparà la prova i no depositar 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 o tables de padle surf haurà de surar o anar bé subjecte a aquest.

- Els participants hauran de responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al punt de recepció amb la roba de 
l'activitat  (banyador, camiseta i calçat d’aigua).

- La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en aquesta no li donarà cap dret al reinte-
grament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa fins al tancament 
de les inscripcions el 30 de maig, però no al reintegrament de la inscripció.

- Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor.

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



     4 de juny de 2022

RECORREGUT:
SUMACÀRCER (PARTIDA DE L’ESGOLETJA) – ANTELLA
(ASSUT D’ANTELLA)

Horari inici: 11.30 h

     5 de juny de 2022

RECORREGUT:
ALZIRA RIU XÚQUER (PONT DE FERRO D’ALZIRA) -
ALGEMESÍ (PORT PIRAGÜES CLUB SCOOTER)

Horari inici: 11.30 h

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

- Tots els participants hauran d'haver-se inscrit prèviament i en el termini establit per l'organització.

- Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides amb el número de dorsal. En el cas del 
descens de Sumacàrcer–Antella ,és obligatori portar esportives o escarpins i casc. En tots els casos, l'organització 
aportarà el dorsal. En el cas de les persones que participen amb mitjans propis, hauran d'aportar ells mateixos 
els seus propis jupetins salvavides i casc adequadament homologats.

- Totes les embarcacions hauran de disposar d'un sistema de flotabilitat. Els caiacs unflables hauran de complir 
amb l’ISO 6185. No es permetrà la participació amb basses unflables ni cap artefacte flotant que no complisca la 
normativa.

- En el cas d'inscrits sense mitjans propis, l'organització aportarà caiacs autobuidables dobles amb una pala 
doble per participant i el jupetí. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes condicions a l’arribada a 
meta en el control situat en aquest lloc.

- En el cas del descens Sumacàrcer-Antella el casc serà de caràcter obligatori. El casc del participant serà de 
caràcter voluntari en el cas del descens Alzira–Algemesí .

- Cada participant haurà de tindre una mínima condició física, 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 portar-ne en les embarcacions. L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat del partici-
pant o participants  que no complisquen aquests requisits.

- L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Tots els 
menors de 16 anys, tant si estan federats o no, hauran d'anar acompanyats per un adult. Els menors de edat no 
acompanyats hauran d’aportar autorització paterna o dels seus tutors.

- L'organització té contractada 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, i poden ser 
expulsats de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o apreciació de 
conducta negligent. 

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

- Tots els participants en la prova hauran de realitzar la neteja i desinfecció de l'embarcació a la seua arribada a 
meta per a evitar problemes mediambientals (normativa clòtxina zebra). L'organització disposarà dels mitjans 
materials i humans per a realitzar aquesta neteja. 

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,  serà necessari haver emplenat el formulari en línia existent 
en la web de Mychip i realitzar el pagament, en la mateixa web, de la següent quantia segons la modalitat:

         Majors 15 anys: No federats 10 € / Federats 8,50 € 
         De 12 fins a 15 anys: No federats i federats acompanyats per un adult 5 €
         Persones que aporten el seu material: 5 € 

- El termini d'inscripció serà des del dia 9 fins al 30 de maig a les 23.59 hores, o amb anterioritat, en el cas d'ha-
ver-se aconseguit la inscripció de la totalitat de les places.

- Per motius higienicosanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova el jupetí salvavides i el 
dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la prova sense haver-se inscrit en aquesta i sense portar totes 
aquestes peces mentre dure l'activitat.

- En el cas del descens popular Sumacàrcer-Antella, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del 
dissabte dia 4 de juny, havent d'estar els inscrits prèviament en el lloc de trobada a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova.

- En el cas del descens popular Alzira-Algemesí, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del diumenge 
dia 5 de juny, de 2022 havent d'estar els inscrits prèviament en el punt de recepció a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova. 

- En el cas del descens popular, l’organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i tornada, entre el 
punt d’eixida i el punt d'arribada per al trasllat de participants i acompanyants, i així recuperar els vehicles amb 
els quals hagen acudit a l'esdeveniment.

- Es mantindran els protocols COVID que siguen aplicables. Per a evitar pèrdudes o que es banyen les claus dels 
vehicles, en els punts de recepció d’Alzira i Sumacàrcer existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a 
depositar les claus dels vehicles de les persones 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 els hangars 
d'Algemesí i Antella.

- Si per algun motiu meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal desenvolu-
pament 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. 

- 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 porta 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 on es desenvoluparà la prova i no depositar 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 o tables de padle surf haurà de surar o anar bé subjecte a aquest.

- Els participants hauran de responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al punt de recepció amb la roba de 
l'activitat  (banyador, camiseta i calçat d’aigua).

- La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en aquesta no li donarà cap dret al reinte-
grament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa fins al tancament 
de les inscripcions el 30 de maig, però no al reintegrament de la inscripció.

- Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor.

- La participació en aquesta prova suposa el compliment d'aquesta normativa.
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REGLAMENT MODALITAT POPULAR (NO COMPETITIVA)

CONDICIONS GENERALS

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

- Tots els participants hauran d'haver-se inscrit prèviament i en el termini establit per l'organització.

- Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides amb el número de dorsal. En el cas del 
descens de Sumacàrcer–Antella ,és obligatori portar esportives o escarpins i casc. En tots els casos, l'organització 
aportarà el dorsal. En el cas de les persones que participen amb mitjans propis, hauran d'aportar ells mateixos 
els seus propis jupetins salvavides i casc adequadament homologats.

- Totes les embarcacions hauran de disposar d'un sistema de flotabilitat. Els caiacs unflables hauran de complir 
amb l’ISO 6185. No es permetrà la participació amb basses unflables ni cap artefacte flotant que no complisca la 
normativa.

- En el cas d'inscrits sense mitjans propis, l'organització aportarà caiacs autobuidables dobles amb una pala 
doble per participant i el jupetí. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes condicions a l’arribada a 
meta en el control situat en aquest lloc.

- En el cas del descens Sumacàrcer-Antella el casc serà de caràcter obligatori. El casc del participant serà de 
caràcter voluntari en el cas del descens Alzira–Algemesí .

- Cada participant haurà de tindre una mínima condició física, 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 portar-ne en les embarcacions. L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat del partici-
pant o participants  que no complisquen aquests requisits.

- L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Tots els 
menors de 16 anys, tant si estan federats o no, hauran d'anar acompanyats per un adult. Els menors de edat no 
acompanyats hauran d’aportar autorització paterna o dels seus tutors.

- L'organització té contractada 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, i poden ser 
expulsats de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o apreciació de 
conducta negligent. 

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

- Tots els participants en la prova hauran de realitzar la neteja i desinfecció de l'embarcació a la seua arribada a 
meta per a evitar problemes mediambientals (normativa clòtxina zebra). L'organització disposarà dels mitjans 
materials i humans per a realitzar aquesta neteja. 

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,  serà necessari haver emplenat el formulari en línia existent 
en la web de Mychip i realitzar el pagament, en la mateixa web, de la següent quantia segons la modalitat:

         Majors 15 anys: No federats 10 € / Federats 8,50 € 
         De 12 fins a 15 anys: No federats i federats acompanyats per un adult 5 €
         Persones que aporten el seu material: 5 € 

- El termini d'inscripció serà des del dia 9 fins al 30 de maig a les 23.59 hores, o amb anterioritat, en el cas d'ha-
ver-se aconseguit la inscripció de la totalitat de les places.

- Per motius higienicosanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova el jupetí salvavides i el 
dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la prova sense haver-se inscrit en aquesta i sense portar totes 
aquestes peces mentre dure l'activitat.

- En el cas del descens popular Sumacàrcer-Antella, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del 
dissabte dia 4 de juny, havent d'estar els inscrits prèviament en el lloc de trobada a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova.

- En el cas del descens popular Alzira-Algemesí, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del diumenge 
dia 5 de juny, de 2022 havent d'estar els inscrits prèviament en el punt de recepció a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova. 

- En el cas del descens popular, l’organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i tornada, entre el 
punt d’eixida i el punt d'arribada per al trasllat de participants i acompanyants, i així recuperar els vehicles amb 
els quals hagen acudit a l'esdeveniment.

- Es mantindran els protocols COVID que siguen aplicables. Per a evitar pèrdudes o que es banyen les claus dels 
vehicles, en els punts de recepció d’Alzira i Sumacàrcer existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a 
depositar les claus dels vehicles de les persones 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 els hangars 
d'Algemesí i Antella.

- Si per algun motiu meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal desenvolu-
pament 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. 

- 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 porta 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 on es desenvoluparà la prova i no depositar 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 o tables de padle surf haurà de surar o anar bé subjecte a aquest.

- Els participants hauran de responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al punt de recepció amb la roba de 
l'activitat  (banyador, camiseta i calçat d’aigua).

- La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en aquesta no li donarà cap dret al reinte-
grament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa fins al tancament 
de les inscripcions el 30 de maig, però no al reintegrament de la inscripció.

- Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor.

- La participació en aquesta prova suposa el compliment d'aquesta normativa.
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- Per a la participació en la modalitat popular és imprescindible saber nadar.

- Tots els participants hauran d'haver-se inscrit prèviament i en el termini establit per l'organització.

- Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides amb el número de dorsal. En el cas del 
descens de Sumacàrcer–Antella ,és obligatori portar esportives o escarpins i casc. En tots els casos, l'organització 
aportarà el dorsal. En el cas de les persones que participen amb mitjans propis, hauran d'aportar ells mateixos 
els seus propis jupetins salvavides i casc adequadament homologats.

- Totes les embarcacions hauran de disposar d'un sistema de flotabilitat. Els caiacs unflables hauran de complir 
amb l’ISO 6185. No es permetrà la participació amb basses unflables ni cap artefacte flotant que no complisca la 
normativa.

- En el cas d'inscrits sense mitjans propis, l'organització aportarà caiacs autobuidables dobles amb una pala 
doble per participant i el jupetí. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes condicions a l’arribada a 
meta en el control situat en aquest lloc.

- En el cas del descens Sumacàrcer-Antella el casc serà de caràcter obligatori. El casc del participant serà de 
caràcter voluntari en el cas del descens Alzira–Algemesí .

- Cada participant haurà de tindre una mínima condició física, 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 portar-ne en les embarcacions. L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat del partici-
pant o participants  que no complisquen aquests requisits.

- L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Tots els 
menors de 16 anys, tant si estan federats o no, hauran d'anar acompanyats per un adult. Els menors de edat no 
acompanyats hauran d’aportar autorització paterna o dels seus tutors.

- L'organització té contractada 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, i poden ser 
expulsats de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o apreciació de 
conducta negligent. 

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

- Tots els participants en la prova hauran de realitzar la neteja i desinfecció de l'embarcació a la seua arribada a 
meta per a evitar problemes mediambientals (normativa clòtxina zebra). L'organització disposarà dels mitjans 
materials i humans per a realitzar aquesta neteja. 

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,  serà necessari haver emplenat el formulari en línia existent 
en la web de Mychip i realitzar el pagament, en la mateixa web, de la següent quantia segons la modalitat:

         Majors 15 anys: No federats 10 € / Federats 8,50 € 
         De 12 fins a 15 anys: No federats i federats acompanyats per un adult 5 €
         Persones que aporten el seu material: 5 € 

- El termini d'inscripció serà des del dia 9 fins al 30 de maig a les 23.59 hores, o amb anterioritat, en el cas d'ha-
ver-se aconseguit la inscripció de la totalitat de les places.

- Per motius higienicosanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova el jupetí salvavides i el 
dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la prova sense haver-se inscrit en aquesta i sense portar totes 
aquestes peces mentre dure l'activitat.

- En el cas del descens popular Sumacàrcer-Antella, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del 
dissabte dia 4 de juny, havent d'estar els inscrits prèviament en el lloc de trobada a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova.

- En el cas del descens popular Alzira-Algemesí, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del diumenge 
dia 5 de juny, de 2022 havent d'estar els inscrits prèviament en el punt de recepció a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova. 

- En el cas del descens popular, l’organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i tornada, entre el 
punt d’eixida i el punt d'arribada per al trasllat de participants i acompanyants, i així recuperar els vehicles amb 
els quals hagen acudit a l'esdeveniment.

- Es mantindran els protocols COVID que siguen aplicables. Per a evitar pèrdudes o que es banyen les claus dels 
vehicles, en els punts de recepció d’Alzira i Sumacàrcer existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a 
depositar les claus dels vehicles de les persones 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 els hangars 
d'Algemesí i Antella.

- Si per algun motiu meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal desenvolu-
pament 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. 

- 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 porta 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 on es desenvoluparà la prova i no depositar 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 o tables de padle surf haurà de surar o anar bé subjecte a aquest.

- Els participants hauran de responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al punt de recepció amb la roba de 
l'activitat  (banyador, camiseta i calçat d’aigua).

- La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en aquesta no li donarà cap dret al reinte-
grament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa fins al tancament 
de les inscripcions el 30 de maig, però no al reintegrament de la inscripció.

- Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor.

- La participació en aquesta prova suposa el compliment d'aquesta normativa.
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- Per a la participació en la modalitat popular és imprescindible saber nadar.

- Tots els participants hauran d'haver-se inscrit prèviament i en el termini establit per l'organització.

- Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides amb el número de dorsal. En el cas del 
descens de Sumacàrcer–Antella ,és obligatori portar esportives o escarpins i casc. En tots els casos, l'organització 
aportarà el dorsal. En el cas de les persones que participen amb mitjans propis, hauran d'aportar ells mateixos 
els seus propis jupetins salvavides i casc adequadament homologats.

- Totes les embarcacions hauran de disposar d'un sistema de flotabilitat. Els caiacs unflables hauran de complir 
amb l’ISO 6185. No es permetrà la participació amb basses unflables ni cap artefacte flotant que no complisca la 
normativa.

- En el cas d'inscrits sense mitjans propis, l'organització aportarà caiacs autobuidables dobles amb una pala 
doble per participant i el jupetí. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes condicions a l’arribada a 
meta en el control situat en aquest lloc.

- En el cas del descens Sumacàrcer-Antella el casc serà de caràcter obligatori. El casc del participant serà de 
caràcter voluntari en el cas del descens Alzira–Algemesí .

- Cada participant haurà de tindre una mínima condició física, 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 portar-ne en les embarcacions. L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat del partici-
pant o participants  que no complisquen aquests requisits.

- L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Tots els 
menors de 16 anys, tant si estan federats o no, hauran d'anar acompanyats per un adult. Els menors de edat no 
acompanyats hauran d’aportar autorització paterna o dels seus tutors.

- L'organització té contractada 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, i poden ser 
expulsats de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o apreciació de 
conducta negligent. 

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

- Tots els participants en la prova hauran de realitzar la neteja i desinfecció de l'embarcació a la seua arribada a 
meta per a evitar problemes mediambientals (normativa clòtxina zebra). L'organització disposarà dels mitjans 
materials i humans per a realitzar aquesta neteja. 

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,  serà necessari haver emplenat el formulari en línia existent 
en la web de Mychip i realitzar el pagament, en la mateixa web, de la següent quantia segons la modalitat:

         Majors 15 anys: No federats 10 € / Federats 8,50 € 
         De 12 fins a 15 anys: No federats i federats acompanyats per un adult 5 €
         Persones que aporten el seu material: 5 € 

- El termini d'inscripció serà des del dia 9 fins al 30 de maig a les 23.59 hores, o amb anterioritat, en el cas d'ha-
ver-se aconseguit la inscripció de la totalitat de les places.

- Per motius higienicosanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova el jupetí salvavides i el 
dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la prova sense haver-se inscrit en aquesta i sense portar totes 
aquestes peces mentre dure l'activitat.

- En el cas del descens popular Sumacàrcer-Antella, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del 
dissabte dia 4 de juny, havent d'estar els inscrits prèviament en el lloc de trobada a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova.

- En el cas del descens popular Alzira-Algemesí, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del diumenge 
dia 5 de juny, de 2022 havent d'estar els inscrits prèviament en el punt de recepció a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova. 

- En el cas del descens popular, l’organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i tornada, entre el 
punt d’eixida i el punt d'arribada per al trasllat de participants i acompanyants, i així recuperar els vehicles amb 
els quals hagen acudit a l'esdeveniment.

- Es mantindran els protocols COVID que siguen aplicables. Per a evitar pèrdudes o que es banyen les claus dels 
vehicles, en els punts de recepció d’Alzira i Sumacàrcer existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a 
depositar les claus dels vehicles de les persones 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 els hangars 
d'Algemesí i Antella.

- Si per algun motiu meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal desenvolu-
pament 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. 

- 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 porta 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 on es desenvoluparà la prova i no depositar 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 o tables de padle surf haurà de surar o anar bé subjecte a aquest.

- Els participants hauran de responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al punt de recepció amb la roba de 
l'activitat  (banyador, camiseta i calçat d’aigua).

- La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en aquesta no li donarà cap dret al reinte-
grament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa fins al tancament 
de les inscripcions el 30 de maig, però no al reintegrament de la inscripció.

- Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor.

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

- L'organització disposarà d'embarcacions autobuidables fins al nombre màxim d'inscripcions previstes per a esta 
modalitat.
 
- En el cas d’inscrits sense mitjans propis, l'organització aportarà caiacs autobuidables dobles amb una pala 
doble per participant i tables de padle surf en el cas de Sumacàrcer-Antella. El jupetí i els caiacs hauran de ser 
retornats en perfectes condicions a l’arribada a meta en el control situat en aquest lloc.

CONDICIONS ESTABLIDES PER ALS QUI RECÓRREGUEN A LA
UTILITZACIÓ DELS MITJANS DE L'ORGANITZACIÓ

A més de les condicions generals anteriors, han de complir específicament:

- Les embarcacions amb les quals participen poden ser caiacs autobuidables individuals o dobles que complis-
quen la norma ISO6185 o padle surf. Aquest aspecte serà d'obligat compliment.

En el cas de les persones que participen amb mitjans propis, hauran de portar també els seus jupetins salvavides. 
En el cas del descens de Sumacàrcer-Antella és obligatori portar casc. 

CONDICIONS A COMPLIR PELS QUE APORTEN ELS SEUS
PROPIS MITJANS PER AL DESCENS
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- Per a la participació en la modalitat popular és imprescindible saber nadar.

- Tots els participants hauran d'haver-se inscrit prèviament i en el termini establit per l'organització.

- Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides amb el número de dorsal. En el cas del 
descens de Sumacàrcer–Antella ,és obligatori portar esportives o escarpins i casc. En tots els casos, l'organització 
aportarà el dorsal. En el cas de les persones que participen amb mitjans propis, hauran d'aportar ells mateixos 
els seus propis jupetins salvavides i casc adequadament homologats.

- Totes les embarcacions hauran de disposar d'un sistema de flotabilitat. Els caiacs unflables hauran de complir 
amb l’ISO 6185. No es permetrà la participació amb basses unflables ni cap artefacte flotant que no complisca la 
normativa.

- En el cas d'inscrits sense mitjans propis, l'organització aportarà caiacs autobuidables dobles amb una pala 
doble per participant i el jupetí. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes condicions a l’arribada a 
meta en el control situat en aquest lloc.

- En el cas del descens Sumacàrcer-Antella el casc serà de caràcter obligatori. El casc del participant serà de 
caràcter voluntari en el cas del descens Alzira–Algemesí .

- Cada participant haurà de tindre una mínima condició física, 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 portar-ne en les embarcacions. L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat del partici-
pant o participants  que no complisquen aquests requisits.

- L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Tots els 
menors de 16 anys, tant si estan federats o no, hauran d'anar acompanyats per un adult. Els menors de edat no 
acompanyats hauran d’aportar autorització paterna o dels seus tutors.

- L'organització té contractada 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, i poden ser 
expulsats de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o apreciació de 
conducta negligent. 

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

- Tots els participants en la prova hauran de realitzar la neteja i desinfecció de l'embarcació a la seua arribada a 
meta per a evitar problemes mediambientals (normativa clòtxina zebra). L'organització disposarà dels mitjans 
materials i humans per a realitzar aquesta neteja. 

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,  serà necessari haver emplenat el formulari en línia existent 
en la web de Mychip i realitzar el pagament, en la mateixa web, de la següent quantia segons la modalitat:

         Majors 15 anys: No federats 10 € / Federats 8,50 € 
         De 12 fins a 15 anys: No federats i federats acompanyats per un adult 5 €
         Persones que aporten el seu material: 5 € 

- El termini d'inscripció serà des del dia 9 fins al 30 de maig a les 23.59 hores, o amb anterioritat, en el cas d'ha-
ver-se aconseguit la inscripció de la totalitat de les places.

- Per motius higienicosanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova el jupetí salvavides i el 
dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la prova sense haver-se inscrit en aquesta i sense portar totes 
aquestes peces mentre dure l'activitat.

- En el cas del descens popular Sumacàrcer-Antella, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del 
dissabte dia 4 de juny, havent d'estar els inscrits prèviament en el lloc de trobada a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova.

- En el cas del descens popular Alzira-Algemesí, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del diumenge 
dia 5 de juny, de 2022 havent d'estar els inscrits prèviament en el punt de recepció a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova. 

- En el cas del descens popular, l’organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i tornada, entre el 
punt d’eixida i el punt d'arribada per al trasllat de participants i acompanyants, i així recuperar els vehicles amb 
els quals hagen acudit a l'esdeveniment.

- Es mantindran els protocols COVID que siguen aplicables. Per a evitar pèrdudes o que es banyen les claus dels 
vehicles, en els punts de recepció d’Alzira i Sumacàrcer existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a 
depositar les claus dels vehicles de les persones 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 els hangars 
d'Algemesí i Antella.

- Si per algun motiu meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal desenvolu-
pament 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. 

- 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 porta 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 on es desenvoluparà la prova i no depositar 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 o tables de padle surf haurà de surar o anar bé subjecte a aquest.

- Els participants hauran de responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al punt de recepció amb la roba de 
l'activitat  (banyador, camiseta i calçat d’aigua).

- La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en aquesta no li donarà cap dret al reinte-
grament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa fins al tancament 
de les inscripcions el 30 de maig, però no al reintegrament de la inscripció.

- Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor.

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

INFORMACIÓ TURÍSTICA
RIBERA DE XÚQUER

ALOJAMIENTOS / ALLOTJAMENTS

ALGEMESÍ

Hostal La Mesedora
T. 618893871
E. hola@lamesedora.com
www.lamesedora.com

Hostal Maxim
T. 962 48 12 06
E. saezsanchezmaxim@gmail.com

ALZIRA

Hotel Lluna Alzira
T. 962 44 80 10
www.hotellluna.com
Hotel Avenida Plaza
T. 962 41 11 08
www.avenida-plaza.com

Hotel Restaurante Casa Blava
T. 962 41 74 14
www.casablavaalzira.com

ANTELLA

Albergue L´Assut D´Antella
T. 962 254 535.
E. sered8@yahoo.es / grupos.sered@gmail.com.
www.seredve.com

CULLERA

Consulta alojamiento en Cullera:
https://visit-cullera.es/degusta/alojamiento-cullera/

POLINYÀ DE XÚQUER

Casa Rural: Ca L&#39;Andreu
T. 619 51 10 08
E. casalaia_57@hotmail.com
www.calandreurural.com

SUECA

Càmping San Pascual
Disponibilitat d'acampada lliure
T. 96 177 02 73
E. camping@campingdanpascual.com
www.campingsanpascual.es

Càmping Mareny de Barraquetes
Disponibilitat d'acampada lliure Bungalows Mobilhomes
T. 96 176 07 23
www.barraquetes.com/es

SUMACARCER

CASA LA TERRAZA 
T. 677 17 77 43

TOTESTIU Casa Rural
T. 652 84 80 16 / 627 44 79 02
www.totestiu.com

Casa Rural Vora el Riu
T. 606 15 80 04
www.vora-el-riu.es

RESTAURANTES / RESTAURANTS

ALGEMESÍ

Mel de Romer
T. 677 43 47 70

La Cerveseta
T. 630 65 90 60

Restaurant Poliesportiu
T. 962 48 37 66

Valhalla
T. 961 31 71 79

Trencadís
T. 962 42 43 64

El Manantial
T. 960 11 51 60

ALZIRA

Cami Vell Restaurant
T.  962 41 25 21
www.camivell.com

Reservas:  bit.ly ,  thefork.es

Restaurante El Caramelito
T. 962 41 95 82
www.restauranteelcaramelito.com

Urban Lloc
T.  960 03 57 01
drive.google.com

Tasty Food
T.  962 41 32 71

CANELA 6 CLAVO
T.   652 96 86 35

Restaurante Attic Alzira
T.  961 07 51 87
www.atticalzira.com

Ca Tomas
T.  962 41 11 71

Il Taroncello
T.  962 45 50 55

Cafetería Velázquez
T.  961 94 38 67

CULLERA

Consulta la lista de restaurantes de Cullera aquí:
https://visit-cullera.es/degusta/restaurantes-cullera/

SUMACÀRCER

Xiringuito de Sumacàrcer
Junt Club Piragüisme
T. 651 03 29 82

Bar Ricardo
T. 652 01 34 50 - 96259 51 91

Bar Carrillo
T. 603 78 57 92

Cafeteria L’Era
T. 651 03 29 82



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

- Tots els participants hauran d'haver-se inscrit prèviament i en el termini establit per l'organització.

- Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides amb el número de dorsal. En el cas del 
descens de Sumacàrcer–Antella ,és obligatori portar esportives o escarpins i casc. En tots els casos, l'organització 
aportarà el dorsal. En el cas de les persones que participen amb mitjans propis, hauran d'aportar ells mateixos 
els seus propis jupetins salvavides i casc adequadament homologats.

- Totes les embarcacions hauran de disposar d'un sistema de flotabilitat. Els caiacs unflables hauran de complir 
amb l’ISO 6185. No es permetrà la participació amb basses unflables ni cap artefacte flotant que no complisca la 
normativa.

- En el cas d'inscrits sense mitjans propis, l'organització aportarà caiacs autobuidables dobles amb una pala 
doble per participant i el jupetí. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes condicions a l’arribada a 
meta en el control situat en aquest lloc.

- En el cas del descens Sumacàrcer-Antella el casc serà de caràcter obligatori. El casc del participant serà de 
caràcter voluntari en el cas del descens Alzira–Algemesí .

- Cada participant haurà de tindre una mínima condició física, 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 portar-ne en les embarcacions. L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat del partici-
pant o participants  que no complisquen aquests requisits.

- L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Tots els 
menors de 16 anys, tant si estan federats o no, hauran d'anar acompanyats per un adult. Els menors de edat no 
acompanyats hauran d’aportar autorització paterna o dels seus tutors.

- L'organització té contractada 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, i poden ser 
expulsats de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o apreciació de 
conducta negligent. 

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

- Tots els participants en la prova hauran de realitzar la neteja i desinfecció de l'embarcació a la seua arribada a 
meta per a evitar problemes mediambientals (normativa clòtxina zebra). L'organització disposarà dels mitjans 
materials i humans per a realitzar aquesta neteja. 

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,  serà necessari haver emplenat el formulari en línia existent 
en la web de Mychip i realitzar el pagament, en la mateixa web, de la següent quantia segons la modalitat:

         Majors 15 anys: No federats 10 € / Federats 8,50 € 
         De 12 fins a 15 anys: No federats i federats acompanyats per un adult 5 €
         Persones que aporten el seu material: 5 € 

- El termini d'inscripció serà des del dia 9 fins al 30 de maig a les 23.59 hores, o amb anterioritat, en el cas d'ha-
ver-se aconseguit la inscripció de la totalitat de les places.

- Per motius higienicosanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova el jupetí salvavides i el 
dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la prova sense haver-se inscrit en aquesta i sense portar totes 
aquestes peces mentre dure l'activitat.

- En el cas del descens popular Sumacàrcer-Antella, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del 
dissabte dia 4 de juny, havent d'estar els inscrits prèviament en el lloc de trobada a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova.

- En el cas del descens popular Alzira-Algemesí, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del diumenge 
dia 5 de juny, de 2022 havent d'estar els inscrits prèviament en el punt de recepció a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova. 

- En el cas del descens popular, l’organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i tornada, entre el 
punt d’eixida i el punt d'arribada per al trasllat de participants i acompanyants, i així recuperar els vehicles amb 
els quals hagen acudit a l'esdeveniment.

- Es mantindran els protocols COVID que siguen aplicables. Per a evitar pèrdudes o que es banyen les claus dels 
vehicles, en els punts de recepció d’Alzira i Sumacàrcer existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a 
depositar les claus dels vehicles de les persones 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 els hangars 
d'Algemesí i Antella.

- Si per algun motiu meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal desenvolu-
pament 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. 

- 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 porta 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 on es desenvoluparà la prova i no depositar 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 o tables de padle surf haurà de surar o anar bé subjecte a aquest.

- Els participants hauran de responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al punt de recepció amb la roba de 
l'activitat  (banyador, camiseta i calçat d’aigua).

- La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en aquesta no li donarà cap dret al reinte-
grament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa fins al tancament 
de les inscripcions el 30 de maig, però no al reintegrament de la inscripció.

- Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor.

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

ALOJAMIENTOS / ALLOTJAMENTS

ALGEMESÍ

Hostal La Mesedora
T. 618893871
E. hola@lamesedora.com
www.lamesedora.com

Hostal Maxim
T. 962 48 12 06
E. saezsanchezmaxim@gmail.com

ALZIRA

Hotel Lluna Alzira
T. 962 44 80 10
www.hotellluna.com
Hotel Avenida Plaza
T. 962 41 11 08
www.avenida-plaza.com

Hotel Restaurante Casa Blava
T. 962 41 74 14
www.casablavaalzira.com

ANTELLA

Albergue L´Assut D´Antella
T. 962 254 535.
E. sered8@yahoo.es / grupos.sered@gmail.com.
www.seredve.com

CULLERA

Consulta alojamiento en Cullera:
https://visit-cullera.es/degusta/alojamiento-cullera/

POLINYÀ DE XÚQUER

Casa Rural: Ca L&#39;Andreu
T. 619 51 10 08
E. casalaia_57@hotmail.com
www.calandreurural.com

SUECA

Càmping San Pascual
Disponibilitat d'acampada lliure
T. 96 177 02 73
E. camping@campingdanpascual.com
www.campingsanpascual.es

Càmping Mareny de Barraquetes
Disponibilitat d'acampada lliure Bungalows Mobilhomes
T. 96 176 07 23
www.barraquetes.com/es

SUMACARCER

CASA LA TERRAZA 
T. 677 17 77 43

TOTESTIU Casa Rural
T. 652 84 80 16 / 627 44 79 02
www.totestiu.com

Casa Rural Vora el Riu
T. 606 15 80 04
www.vora-el-riu.es

RESTAURANTES / RESTAURANTS

ALGEMESÍ

Mel de Romer
T. 677 43 47 70

La Cerveseta
T. 630 65 90 60

Restaurant Poliesportiu
T. 962 48 37 66

Valhalla
T. 961 31 71 79

Trencadís
T. 962 42 43 64

El Manantial
T. 960 11 51 60

ALZIRA

Cami Vell Restaurant
T.  962 41 25 21
www.camivell.com

Reservas:  bit.ly ,  thefork.es

Restaurante El Caramelito
T. 962 41 95 82
www.restauranteelcaramelito.com

Urban Lloc
T.  960 03 57 01
drive.google.com

Tasty Food
T.  962 41 32 71

CANELA 6 CLAVO
T.   652 96 86 35

Restaurante Attic Alzira
T.  961 07 51 87
www.atticalzira.com

Ca Tomas
T.  962 41 11 71

Il Taroncello
T.  962 45 50 55

Cafetería Velázquez
T.  961 94 38 67

CULLERA

Consulta la lista de restaurantes de Cullera aquí:
https://visit-cullera.es/degusta/restaurantes-cullera/

SUMACÀRCER

Xiringuito de Sumacàrcer
Junt Club Piragüisme
T. 651 03 29 82

Bar Ricardo
T. 652 01 34 50 - 96259 51 91

Bar Carrillo
T. 603 78 57 92

Cafeteria L’Era
T. 651 03 29 82



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

- Tots els participants hauran d'haver-se inscrit prèviament i en el termini establit per l'organització.

- Tots els participants hauran d'anar proveïts de jupetins salvavides amb el número de dorsal. En el cas del 
descens de Sumacàrcer–Antella ,és obligatori portar esportives o escarpins i casc. En tots els casos, l'organització 
aportarà el dorsal. En el cas de les persones que participen amb mitjans propis, hauran d'aportar ells mateixos 
els seus propis jupetins salvavides i casc adequadament homologats.

- Totes les embarcacions hauran de disposar d'un sistema de flotabilitat. Els caiacs unflables hauran de complir 
amb l’ISO 6185. No es permetrà la participació amb basses unflables ni cap artefacte flotant que no complisca la 
normativa.

- En el cas d'inscrits sense mitjans propis, l'organització aportarà caiacs autobuidables dobles amb una pala 
doble per participant i el jupetí. El jupetí i els caiacs hauran de ser retornats en perfectes condicions a l’arribada a 
meta en el control situat en aquest lloc.

- En el cas del descens Sumacàrcer-Antella el casc serà de caràcter obligatori. El casc del participant serà de 
caràcter voluntari en el cas del descens Alzira–Algemesí .

- Cada participant haurà de tindre una mínima condició física, 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 portar-ne en les embarcacions. L'organització es reserva el dret d'anul·lar l'activitat del partici-
pant o participants  que no complisquen aquests requisits.

- L'edat mínima per a participar en la prova popular serà de 12 anys complits en el moment de l'activitat. Tots els 
menors de 16 anys, tant si estan federats o no, hauran d'anar acompanyats per un adult. Els menors de edat no 
acompanyats hauran d’aportar autorització paterna o dels seus tutors.

- L'organització té contractada 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, i poden ser 
expulsats de la prova tot aquell que faça cas omís de qualsevol indicació per part d'aquests o apreciació de 
conducta negligent. 

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

- Tots els participants en la prova hauran de realitzar la neteja i desinfecció de l'embarcació a la seua arribada a 
meta per a evitar problemes mediambientals (normativa clòtxina zebra). L'organització disposarà dels mitjans 
materials i humans per a realitzar aquesta neteja. 

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,  serà necessari haver emplenat el formulari en línia existent 
en la web de Mychip i realitzar el pagament, en la mateixa web, de la següent quantia segons la modalitat:

         Majors 15 anys: No federats 10 € / Federats 8,50 € 
         De 12 fins a 15 anys: No federats i federats acompanyats per un adult 5 €
         Persones que aporten el seu material: 5 € 

- El termini d'inscripció serà des del dia 9 fins al 30 de maig a les 23.59 hores, o amb anterioritat, en el cas d'ha-
ver-se aconseguit la inscripció de la totalitat de les places.

- Per motius higienicosanitaris tot participant haurà de portar posada durant tota la prova el jupetí salvavides i el 
dorsal. Queda totalment prohibit la participació en la prova sense haver-se inscrit en aquesta i sense portar totes 
aquestes peces mentre dure l'activitat.

- En el cas del descens popular Sumacàrcer-Antella, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del 
dissabte dia 4 de juny, havent d'estar els inscrits prèviament en el lloc de trobada a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova.

- En el cas del descens popular Alzira-Algemesí, l'eixida es realitzarà aproximadament a les 11.30 h del diumenge 
dia 5 de juny, de 2022 havent d'estar els inscrits prèviament en el punt de recepció a les 10.00 h, és a dir 90 minuts 
abans de l'inici de la prova. 

- En el cas del descens popular, l’organització habilitarà un servei d'autobús gratuït, d'anada i tornada, entre el 
punt d’eixida i el punt d'arribada per al trasllat de participants i acompanyants, i així recuperar els vehicles amb 
els quals hagen acudit a l'esdeveniment.

- Es mantindran els protocols COVID que siguen aplicables. Per a evitar pèrdudes o que es banyen les claus dels 
vehicles, en els punts de recepció d’Alzira i Sumacàrcer existirà un servei de consigna vigilada gratuït per a 
depositar les claus dels vehicles de les persones 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 els hangars 
d'Algemesí i Antella.

- Si per algun motiu meteorològic, cabal del riu o d'una altra índole, no es poguera garantir el normal desenvolu-
pament 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. 

- 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 porta 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 on es desenvoluparà la prova i no depositar 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 o tables de padle surf haurà de surar o anar bé subjecte a aquest.

- Els participants hauran de responsabilitzar-se de la seua roba, o accedir al punt de recepció amb la roba de 
l'activitat  (banyador, camiseta i calçat d’aigua).

- La no presentació el dia de la prova i la conseqüent no participació en aquesta no li donarà cap dret al reinte-
grament de les quotes d'inscripció. Es permetrà el canvi de participant si es produeix una baixa fins al tancament 
de les inscripcions el 30 de maig, però no al reintegrament de la inscripció.

- Tots els participants hauran de complir obligatòriament el protocol covid que estiga en vigor.

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

ALOJAMIENTOS / ALLOTJAMENTS

ALGEMESÍ

Hostal La Mesedora
T. 618893871
E. hola@lamesedora.com
www.lamesedora.com

Hostal Maxim
T. 962 48 12 06
E. saezsanchezmaxim@gmail.com

ALZIRA

Hotel Lluna Alzira
T. 962 44 80 10
www.hotellluna.com
Hotel Avenida Plaza
T. 962 41 11 08
www.avenida-plaza.com

Hotel Restaurante Casa Blava
T. 962 41 74 14
www.casablavaalzira.com

ANTELLA

Albergue L´Assut D´Antella
T. 962 254 535.
E. sered8@yahoo.es / grupos.sered@gmail.com.
www.seredve.com

CULLERA

Consulta alojamiento en Cullera:
https://visit-cullera.es/degusta/alojamiento-cullera/

POLINYÀ DE XÚQUER

Casa Rural: Ca L&#39;Andreu
T. 619 51 10 08
E. casalaia_57@hotmail.com
www.calandreurural.com

SUECA

Càmping San Pascual
Disponibilitat d'acampada lliure
T. 96 177 02 73
E. camping@campingdanpascual.com
www.campingsanpascual.es

Càmping Mareny de Barraquetes
Disponibilitat d'acampada lliure Bungalows Mobilhomes
T. 96 176 07 23
www.barraquetes.com/es

SUMACARCER

CASA LA TERRAZA 
T. 677 17 77 43

TOTESTIU Casa Rural
T. 652 84 80 16 / 627 44 79 02
www.totestiu.com

Casa Rural Vora el Riu
T. 606 15 80 04
www.vora-el-riu.es

RESTAURANTES / RESTAURANTS

ALGEMESÍ

Mel de Romer
T. 677 43 47 70

La Cerveseta
T. 630 65 90 60

Restaurant Poliesportiu
T. 962 48 37 66

Valhalla
T. 961 31 71 79

Trencadís
T. 962 42 43 64

El Manantial
T. 960 11 51 60

ALZIRA

Cami Vell Restaurant
T.  962 41 25 21
www.camivell.com

Reservas:  bit.ly ,  thefork.es

Restaurante El Caramelito
T. 962 41 95 82
www.restauranteelcaramelito.com

Urban Lloc
T.  960 03 57 01
drive.google.com

Tasty Food
T.  962 41 32 71

CANELA 6 CLAVO
T.   652 96 86 35

Restaurante Attic Alzira
T.  961 07 51 87
www.atticalzira.com

Ca Tomas
T.  962 41 11 71

Il Taroncello
T.  962 45 50 55

Cafetería Velázquez
T.  961 94 38 67

CULLERA

Consulta la lista de restaurantes de Cullera aquí:
https://visit-cullera.es/degusta/restaurantes-cullera/

SUMACÀRCER

Xiringuito de Sumacàrcer
Junt Club Piragüisme
T. 651 03 29 82

Bar Ricardo
T. 652 01 34 50 - 96259 51 91

Bar Carrillo
T. 603 78 57 92

Cafeteria L’Era
T. 651 03 29 82
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Experiencias Turísticas

ALGEMESÍ

Visita teatralizada «Algemesí, història viva»
Ruta teatralizada por el centro històrico.
Sábado 4 de junio, a las 17:00h.
Duración: 90 minutos.
Precio: gratuito.
Reservas hasta completar aforo:
- T. Susana: 625062599
- E. susanalazaro@viaheraclia.com
www.viaheraclia.com

II Concurso de Paisajes de Agua y Huerta de Algemesí: inauguración de la 
exposición y entrega de premios.
4 de junio de 2022

Museo Valenciano de la Fiesta, a las 18:00 h.
Danza en el claustro: Academia «Los colores de la danza».

ALZIRA

Guía turística:
https://guiaseca.com/?s=sec_din/vis_fic.php&;nt=ciudades&;co-
d=37&amp;title=Alzira

Actividades culturales
Patrimonio y museo:
www.alzira.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-2n-trim-2-1.pdf
Cultura:
www.alzira.es/es/agenda-alzira/
Turismo:
www.alzira.es/es/servicios-municipales/museo-patrimonio-y-turismo/

CARCAIXENT

Experiencia unica entre naranjos
Precio IVA incluido: 15€ adulto, 8€/niño (6 a 16 años). (reserva anticipada)
Duración: 2 horas
Empresa: Huerto Ribera
T. 616 79 11 21
E. visitas@huertoribera.com
www.huertoribera.com

CULLERA

Agenda Turística
https://visit-cullera.es/informate/agenda-actividades/

Ocio
https://visit-cullera.es/informate/ocio-tiempo-libre/

SUECA

Ruta guiada gratuita.Un Paseo por el cordón del riu Xúquer
Domingo 5 de junio
Hora de inicio: 10:00h – Duración 2 horas mínimo
Inscripciones: 962039150 / 673430184
Fecha máxima inscripciones 27/05/2022

Museu Joan Fuster
T. 663 00 29 32
Horario : martes a domingo 10:00h a 13:30h Tardes 17:00h a 21:00h
www.museujoanfuster.org

SUMACÀRCER

Actividades turísticas para visitar libremente lo más emblemático de Suma-
càrcer sin reserva
www.sumacarcerturisme.com

INFORMACIÓN TURÍSTICA / INFORMACIÓ TURÍSTICA

ALGEMESÍ
Museu Valencià de la Festa – Tourist Info
C/Nou del Convent, 71
T. 962018630
E. museudelafesta@gmail.com
www.museuvalenciadelafesta.com

Horarios: De miércoles a sábado: de 11:00 a 14:00h y de 17:30 a 19:30 horas
Martes, domingos y festivos: de 11:00 a 14:00h. Lunes cerrado.
Entrada libre gratuita. Para visitas guiadas grupales, se necesita reserva
.
ALZIRA
Oficina de turismo de Alzira
Plaza del Reino, s/n
46600 Alzira (Valencia)
T. 962 419 551
E. alzira@touristinfo.net

Horario:
Martes de 10:30 a 14h.
Miércoles a sábado de 10 a 14h.
Domingos: de 11 a 14h.
Martes a sábado de 17 a 20h.

CULLERA
www.visit-cullera.es
TOURIST INFO CULLERA
Plaza Constitución, s/n - 46400 Cullera (Valencia) Playa San Antonio
T. 96 173 15 86
Whatsapp : 661 21 31 55
E. cullera@touristinfo.net

Horario: www.visit-cullera.es/contacto
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Experiencias Turísticas

ALGEMESÍ

Visita teatralizada «Algemesí, història viva»
Ruta teatralizada por el centro històrico.
Sábado 4 de junio, a las 17:00h.
Duración: 90 minutos.
Precio: gratuito.
Reservas hasta completar aforo:
- T. Susana: 625062599
- E. susanalazaro@viaheraclia.com
www.viaheraclia.com

II Concurso de Paisajes de Agua y Huerta de Algemesí: inauguración de la 
exposición y entrega de premios.
4 de junio de 2022

Museo Valenciano de la Fiesta, a las 18:00 h.
Danza en el claustro: Academia «Los colores de la danza».

ALZIRA

Guía turística:
https://guiaseca.com/?s=sec_din/vis_fic.php&;nt=ciudades&;co-
d=37&amp;title=Alzira

Actividades culturales
Patrimonio y museo:
www.alzira.es/wp-content/uploads/2022/04/2022-2n-trim-2-1.pdf
Cultura:
www.alzira.es/es/agenda-alzira/
Turismo:
www.alzira.es/es/servicios-municipales/museo-patrimonio-y-turismo/

CARCAIXENT

Experiencia unica entre naranjos
Precio IVA incluido: 15€ adulto, 8€/niño (6 a 16 años). (reserva anticipada)
Duración: 2 horas
Empresa: Huerto Ribera
T. 616 79 11 21
E. visitas@huertoribera.com
www.huertoribera.com

CULLERA

Agenda Turística
https://visit-cullera.es/informate/agenda-actividades/

Ocio
https://visit-cullera.es/informate/ocio-tiempo-libre/

SUECA

Ruta guiada gratuita.Un Paseo por el cordón del riu Xúquer
Domingo 5 de junio
Hora de inicio: 10:00h – Duración 2 horas mínimo
Inscripciones: 962039150 / 673430184
Fecha máxima inscripciones 27/05/2022

Museu Joan Fuster
T. 663 00 29 32
Horario : martes a domingo 10:00h a 13:30h Tardes 17:00h a 21:00h
www.museujoanfuster.org
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