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Nº de praticantes que a DKC movimentou em 2018: – 67
Nº de unidades de utilização da DKC em 2018 - 80

2017 foi um ano FABULOSO para a Darque Kayak Clube!!!
2017, o melhor de sempre no capítulo das competições nacionais, um dos
melhores no capítulo das competições internacionais.

Movimentou 2035 praticantes
15429 unidades de utilização da DKC / Centro de Canoagem
Vencedor coletivo do Campeonato Nacional de Esperanças de slalom
Terceiro lugar colectivo no Campeonato Nacional de slalom
Terceiro lugar colectivo nas 1ªas pagaiadas fase nacional de slalom
18 títulos de campeão nacional (Pista, slalom, maratona
e primeiras pagaiadas fundo e slalom)
2º lugar no Ranking Nacional de Medalhas
de Campeonatos Nacionais de canoagem
2º lugar no Ranking Nacional
de Medalhas de Taças de Portugal de canoagem
7º lugar no ranking nacional de clubes
Um atleta sénior no Percurso Olímpico apoiado pelo
Comité Olímpico de Portugal
Um vice Campeão do mundo sub 23 de maratona
Um 3º lugar sub 23 no campeonato da europa de maratona
Um atleta em 5º lugar no campeonato do mundo de kayak extremo
Um 13º lugar no campeonato do mundo de slalom
em k1 absoluto - especialidade olímpica
Atleta em 13º Patrulhas campeonato do mundo k1 absolutos
10º Patrulhas campeonato da europa com 2 atletas da DKC k1 absolutos
Um 12º lugar no campeonato da europa
de slalom absoluto- especialidade olímpica
Uma atleta em 7.º c1 absolutos e 5.ª na Short Race do Campeonato
da Europa de Maratonas
Um vencedor da Taça de Portugal de Maratonas k1 veterano C
Uma vencedora do Dual Race slalom - ADA Night Race em k1
e C1 absolutos feminino
Uma vencedora do Ranking Nacional de Infantis em c1 e k1 femininos.
Um atleta da DKC ganhou o prémio de atleta revelação do ano
na Gala dos Campeões da Cidade de Viana do Castelo/2016
A Darque Kayak Clube foi reconhecida pelo Município de Viana por ser associação com 11
campeões nacionais 2016, que ganharam 16 títulos em 2016
Candidatura e atribuição pela Federação Internacional de Canoagem
à organização da Taça do Mundo de Maratonas de Canoagem para Viana em 2018
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Estágio de slalom na Nova Zelândia e Austrália de atleta de slalom da DKC
Um vice campeão do mundo C1 sub 23 em maratona
Um vencedor da Taça Ibérica em k1 júnior
Duas vencedoras da Taça de Portugal de Tripulações C2 sénior
Um vencedor C1 sub 23 campeonato nacional de fundo
Seis vencedores da Taça de Portugal de slalom em k1 sénior, C1 sénior feminino,
k1 e c1 infantil feminino e c1 veterano
Uma vencedora da Taça de Portugal de Velocidade em c1 sub 23 feminina.
Uma vencedora do Campeonato Nacional de slalom em k1 e c1 sub 23 feminina.
Uma vencedora do Campeonato Nacional de slalom em c1 infantil feminina.
8 vitórias em competições internacionais
1 medalha em campeonatos da europa
1 medalha em campeonatos do mundo
50 vitórias em competições nacionais
12 vitórias em competições regionais
67 atletas federados
Organizou uma prova do Campeonato Nacional de Esperanças de Slalom/2018
18 títulos de campeão nacional
12 títulos de vice-campeões nacionais
9 títulos de campeões regionais
11 títulos de vice-campeões regionais
5 atletas chamados a estágio da selecção nacional
24 provas com atletas da DKC a competir por Portugal
em provas internacionais
200 medalhas conquistadas em competições,
146 medalhas nacionais, sendo que 50 medalhas foram de ouro
21 Medalhas internacionais
33 Medalhas regionais
Participação em 64 competições, das quais:
Participação em 29 competições nacionais
Participação em 24 provas internacionais
Participação em 7 competições regionais
Participação em 7 Taças do Mundo
Participação em 3 Campeonatos da Europa
Participação em 4 Campeonatos do Mundo
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Participação em 14 competições pela selecção nacional
A DKC participou em 29 regatas nacionais nas especialidades de:
- Kayak Mar, Maratona, Fundo, Esperanças Fundo, Slalom e Esperanças Slalom
5 Atletas chamados aos trabalhos da selecção nacional:
Damien Launay, Antoine Launay, Luca dos Santos, Rafaela Araújo e SM.
Estágio da selecção nacional Francesa de Maratonas na DKC
4º ano de execução do projecto municipal náutica das escolas
A Associação Juvenil de Deão e a Darque kayak Clube proporcionaram manhã de canoagem a crianças do campo de férias da AJD e jovens de Deão.
Vinte alunos da Escola Superior do Porto tiveram sessão de canoagem na DKC
Organizou uma Gala de Campeões Nacionais
A Darque Kayak Clube apoiou o IV Meeting Internacional Sra. D'Agonia organizado pela
ANMinho, com acompanhamento de canoístas da DKC em kayak.
Promoção de uma atividade de canoagem para invisuais, na DKC, com a ACAPO
Crossfit de Viana com uma atividade de canoagem com apoio da DKC
Promoção do Rio Lima com descida de Geraz a Darque
Apoio à formação para seis técnicos da DKC
Um surpreendente e divertido Halloween na DKC, com percurso nocturno em kayak
Descida de Natal em Kayak, no Rio Lima
Almoço de Natal da DKC
Darque Kayak Clube na novela “A Herdeira” na TVI !
Ação de auto resgate na piscina municipal em Barroselas
A DKC meteu 350 praticantes numa só manhã no ENCONTRÃO (Agr. Escolas do Atlântico)
Dinamização da canoagem 255 crianças do Município de Viana da ACEP e Sem Negas
Organização de atividades de ocupação dos tempos livres para Jovens apoiadas pelo IPDJ
Aquisição de duas embarcações
Atletas da DKC e formados na DKC e que emigraram, competem em clubes estrangeiros
honrando o clube de origem e em Portugal sempre que podem pela Darque Kayak Clube.
DKC ganha candidatura à realização da Taça do Mundo de Maratonas 2018
e Taça de Portugal de Maratonas

Fomos bons,
fomos felizes,
seremos melhores,
continuemos felizes!

Darque Kayak Clube - Darquekc@sapo.pt - R. Gustavo Eiffel - 1558, TM 965192731 Darque, Viana do Castelo

