V i a n a R e m a d o r e s do L i m a

S e c ç ã o do L a z e r

“D e s c i d a R i o M i n h o”

“O prazer de caminhar sobre a água…”

Secção do Lazer1
“Descida Rio Minho”

Informações úteis

Data: 11 de Julho de 2015
Tipo

Escapada

Duração

Um (1) dia

Distância

Nível do
remador2
Tipo de
embarcação
Lugares
sentados

Manhã

16 Km

Tarde

16 Km

Aproximadamente 32 Km

Remador afirmado - Ele tem pelo menos um ano de
prática regular. Bem físicamente.
Yolette
Vinte (20) – dezasseis (16) remadores e quatro (4)
timoneiros.

Enquadramento

quatro (4) pessoas

Segurança
Barcos de segurança

um (1) barco

A definir:
- Custo por pessoa (Almoço + Viagem + Visita Aquamuseu do Rio Minho);
- Local do almoço;

P r o g r a m a
8h15

Meeting Point - Viana Remadores do Lima

8h30

Briefing

9h00

Partida para a jornada de Lazer.

9h45

Vila Nova de Cerveira - carregar a yolette.

10h15

Valença

10h45

Início da "Descida Rio Minho".

Salão do VRL

Cais do antigo club de remo.

T i m e l i n e

I Parte - Valença / Vila Nova de Cerveira
11h30

Campos

Coffe Break

12h30

Vila Nova de Cerveira
Chegada ao Clube de Remo.

13h00

Almoço na Vila das Artes

14h30

Visita ao Aquamuseu do Rio Minho

15h30

II Parte - Vila Nova de Cerveira / Caminha

15h45

Passagem pela Ilha da Boega (Ilha dos
Amores)

16h15

Lanhelas

17h00

Caminha
Fim da Jornada.

17h30

Partida para o Viana Remadores do Lima

18h30

Chegada.

Percurso:
Início: Cais do Rio Minho,N13-10, Valença, Portugal.

Imagem completa do percurso Valença-Caminha.

Fim: Cais Rio Minho, Caminha, Portugal

Briefing
No Lazer não há lugar a competição mas sim a recreação.
- Questões de segurança
- Comportamento das pessoas na descida
- Regras com o ecossistema
- Levar suplemento alimentar (Barras energeticas, etc…) e bebidas (água,
Aquarius, etc…)
- Chapéu, roupa arejada, protector, etc…

Os 10 mandamentos do remador de Lazer*
1. O remador de Lazer deve ser um amante da natureza. Deve estar
associado a um clube de remo.
2. Os remadores de Lazer para quem os “anos não passam”, devem estar
devidamente treinados para que possam apreciar plenamente as
viagens que lhes são propostas.
3. O remador de Lazer tem de respeitar as instruções e exigências dos
organizadores. Ele não se deve esquecer, principalmente dentro do seu
barco, que não está sozinho.
4. O remador de Lazer não discute o seu lugar, nas eclusas, na tabela, à
noite, e se necessário, ele sede-o.
5. O remador de Lazer aceita as alterações aos programas quando as
condições locais mudem ou evoluem, ou em que os organizadores
sejam obrigados a alterar alguns dados da proposta inicial.
6. O remador de Lazer nunca se esquece de que ele não está envolvido
numa final do Campeonato Mundial ou na dos Jogos Olímpicos.
7. O remador de Lazer, que não pode ser sexista, percebe a qualquer
momento, que não tem nem adversário nem concorrente, mas sim
amigos.
8. O remador de Lazer gosta essencialmente de massa, arroz e batatas
bem como de refeições gourmet aliás razoavelmente bem regadas.
9. O remador de Lazer, voluntariamente, deve falar de eventos em que já
participou.
10. O remador de Lazer tem um segredo muito próprio para curar as bolhas.
*- A elaboração deste documento tem por base o Lazer na perspectiva da Federação Francesa
de Remo.
Consultado em 9 de Junho de 2015 no site
http://avironfrance.fr/Pratiquer/AvironRandonnee/RandonAviron/CommandementsRando.htm

Meios de Transporte

- Yolettes:
- Carrinha 9 lugares com atrelado para transporte das Yolettes e
condutor habilitado a fazer este transporte.
- Lancha:
- Carrinha 9 lugares com atrelado, lancha e condutor.
Restante pessoal:
- Viatura própria *.

Material Palamenta Lancha:
- Megafone
- Kit 1.º Socorros
- Coletes de salvamento
- Bóias
- Cordas
- Mala Ferramenta.

*= As carrinhas fornecem 11 lugares disponíveis para utentes.
Ultrapassado este número as pessoas tem de se organizar em
transporte próprio.

Disposições Gerais

Divulgação
Confirmado pela Direcção do VRL a realização do evento, este será divulgado
através dos canais próprios utilizados pelo clube (Facebook, e-mail, etc…).
Os actuais utentes da Secção de Lazer serão informados via e-mail.
Quem pode participar
Em primeiro lugar os utentes do VRL da Secção de Lazer, com a inscrição no
Clube e secção do Lazer devidamente regularizada, posteriormente, sócios do VRL
em circunstâncias idênticas (pelo menos cobertos pelo seguro do VRL).
Inscrição
É individual. Na Secretaria vão ser colocadas duas listas. Uma destina-se aos
utentes do Lazer e uma outra para os sócios. A inscrição terá de ser feita
presencialmente. Deverá ficar registado a data e a hora.
As inscrições terminam às 20h00 do dia 6 de Julho de 2015.
Vagas
Havendo lugares disponíveis á data do término das inscrições do grupo de
Lazer, estes serão preenchidos pelos sócios inscritos do VRL.
Desistências
Surgindo desistências á ultima da hora, os lugares vagos serão preenchidos,
em primeiro lugar, por utentes do lazer e posteriormente por sócios inscritos de acordo
com as listas de inscritos.
Sorteio de Lugares
Na hora do sorteio dos lugares proceder-se-á á chamada, recorrendo às listas
de inscritos.
Cancelamento
Poderá o VRL exigir um número mínimo de inscrições para a realização do
evento, número este que ficará definido aquando da aprovação da sua realização.

Distribuição dos lugares nas embarcações

A distribuição dos lugares nas embarcações é realizada através de
sorteio.
Dar-se-á início ao sorteio no final do Briefing, procedendo-se da seguinte
forma:
- Recorrendo á ordem de inscrição para o evento, chamar-se-á cada
pessoa junto da mesa da direcção;
- Cada pessoa retira dentro de um pote uma senha que indica a
embarcação e o lugar a ocupar;
- Assim se irá proceder até ao preenchimento dos lugares disponíveis.

Nota: Consoante o número de inscritos, pode ser necessário dividir a descida em
várias etapas para que assim, todos possam participar, como é intensão dos
organizadores e da Direcção do VRL.

1) O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou,
ainda, para desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, a sua
participação social voluntária ou a sua livre capacidade criadora, após livrar-se das
obrigações profissionais, familiares e sociais. (Dumazedier, 2000:34);

2) Gráfico sobre a condição atlética dos remadores

Nível dos remadores

Remador autónomo

Ele sabe remar, mas não suficientemente
treinado. Ele tem o nível básico do remo.

Remador afirmado

Ele tem pelo menos um ano de prática
regular. Bem físicamente.

Remador treinado

Ele tem mais de um ano de experiencia e
pratica várias vezes durante a semana.

