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Nº de praticantes que a DKC movimentou em 2015 - 1164
Nº de unidades de utilização da DKC em 2015 - 6542
18 de junho de 2015

Rodolfo Coelho vence a 3ª prova do Campeonato Nacional de Mar em SS1 Veterano
em Peniche. João Andrade em 3º lugar. Rodolfo Coelho já venceu 3 provas
do campeonato nacional de mar de 2015.
Já soma três vitorias este ano no Campeonato Nacional de
Mar em Surfki 1 Vet. C quando faltam disputar outras três,
mas contando apenas as quatro melhores para atribuir o título de campeão nacional, Rodolfo Coelho foi vencer a um dos
redutos mais difíceis deste campeonato enfrentando o mar de
Peniche a 13 de junho. João Andrade chegou pela primeira vez
às medalhas neste campeonato, alcançando o 3º lugar em Surfski 1 Vet B. A equipa de darkayakistas da especialidade de
canoagem de mar está a conseguir bons resultados na categoria de veteranos, e nesta mesma categoria a DKC está em terceiro lugar na classificação geral por equipas.

Ruben Cristos

Assinado Protocolo de actividade regular entre DKC
e a Câmara de Viana do Castelo.
Embora haja aumento do apoio em 13,3%, a soma de
apoios diretos e indirectos a outras associações náuticas que fazem parte do Centro de Mar chega a ser o
dobro e o quádruplo do que é atribuído à DKC

Circuito Nacional de slalom I

O apoio à actividade regular aumentou 13,3%, fundamentado pelos resultados desportivos e pela quantidade de
praticantes que a DKC movimenta anualmente. Mas fica
aquém dos financiamentos atribuídos a outros clubes
náutic0s, nomeadamente os que possuem áreas de restauração proporcionadas pelo Município que assim obtém
apoio 2 e 4 vezes mais que a DKC. Embora prevista uma
área similar para o Centro de Canoagem, nunca se concretizou, traduzindo desigualdade de apoios, menores para clubes náuticos da margem esquerda (Darque) do Lima.

Assinado Protocolo entre Darque
Kayak Clube e Instituto Português do Desporto e Juventude
A DKC é uma associação RNAJ, ou
seja, é uma associação juvenil e
como tal está assim registada. Todos os anos se candidata a vários
programas,
nomeadamente
o
“PAAJ”, que contempla apoio para
alguns dos projectos a desenvolver
pela Darque Kayak Clube e o Instituto Português do Desporto e Juventude. Ações dirigidas aos jovens. Esta semana foi assinado o
respetivo protocolo.

Canoagem DKC no Rio Lima
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