SORTIDA KAYAK ALPS 2013
Per acomiadar la temporada de piragüisme l’AEP organitza una sortida de 6 dies als Alps
francesos a la zona del Massís dels Écrins. Els rius que navegarem seran de classe III-IV amb
kayak de creek.
Ens allotjarem al càmping Les Vaudois al poble de Les Vigneaux, a prop de Briançon i les dates
de la sortida seran de dilluns 26 d'agost a dissabte 31 d'agost.
Aquesta sortida està enfocada al grup de competició de l'AEP (categories Infantils a Juniors) i a
tots els socis que tinguin el nivell de piragüisme suficient per poder navegar amb tota
tranquil·litat per rius de classe III-IV proposats en el timming de la sortida que es detalla a
continuació:

TIMMING DE LA SORTIDA :
Dilluns 26 d'agost del 2013,
6:00 h : Sortida de l'Escola de Piragüisme
16:00 h : Arribada a Les Vigneaux a les 16:00h
Descens del riu Gyr Classe IV
Dimarts 27 d'agost del 2013,
Descens pels diferents trams del riu Ubaye Classe III-IV a la tarda riu Gyr
Dimecres 28 d'agost del 2013,
Descens pels diferents trams del riu Guil classe III-IV a la tarda Gyr
Dijous 29 d'agost del 2013,
Descens del riu La Romanche i el Veneon classe IV a la tarda el Gyr
Divendres 30 d'agost del 2013,
Descens dels trams més interessants, a decidir entre tots, a la tarda el Gyr
Dissabte 31 d'agost del 2013,
Descens del riu Gyr pel matí
14:00 h : Recollir i sortida de les Vigneaux
00:00 h : Arribada a Sort

MATERIAL NECESSARI PER REMAR :
Kayak de creek amb flotadors (si no en tenen, l'AEP en pot proporcionar)
Roba de riu
Corda de seguretat (si no en tenen, l'AEP els en proporcionarà una)
Ganivet de riu
Farmaciola (opcional, l'AEP en portarà una)
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MATERIAL CAMPING :
Tenda de campanya de 3-4 places (si no en tenen l'AEP en pot proporcionar)
Màrfega
Sac de dormir
Coberts, plat i got
Cadira plegable si en teniu
Roba de carrer
Necesser
Muntatge/desmuntatge de campament i organització d'àpats es farà conjuntament amb
tots els palistes/participants més guies acompanyants.

GUIES ACOMPANYANTS :
Pau Clotet Riu
Jan Cano Miserachs

PUNTS IMPORTANTS :
- Reunió informativa 25 de juliol a les 19:00h a l'Aula de l'Escola de Piragüisme de Sort.
- 10 d'agost últim dia d'inscripció
- Places limitades 7 palistes, en cas de que hi hagi més demanda s’haurà d’estudiar la
logística i el preu de desplaçament.
- L'organització es reserva el dret de modificar els trams de riu depenent de l'aigua.

OFERTA : 190 € per palista AEP
 L’AEP subvenciona part del viatge i per aquest motiu és un preu oferta pel grup dels
palistes (Infantils a Juniors) que formen part de l'equip de competició AEP
 Pels palistes socis/es de l'AEP que vulgueu participar en la sortida caldrà que
s’inscriguin igualment i es recalcularà el cost en funció del desplaçament i guiatge.

Dreceres d’interès:
Càmping:

http://www.camping-vaudois.com/
Itinerari:

https://maps.google.com/maps?saddr=Sort,+Espanya&daddr=Les+Vaudois,+
05120+Les+Vigneaux,+France&hl=ca&sll=44.820264,6.544375&sspn=0.0123
13,0.01929&geocode=FVEkhwIdnj4RACkBxWkD3AWmEjEP2M_4zkhj8A%3BFcz
kqwIddeNjACknwu3hev2JRzGh_piXGeaRyg&oq=Sort&mra=ls&t=m&z=7
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