
 STAND UP PADDLE 

1ª SUP TROBADA SA COMA 

 
 Benvingut a aquest acte emmarcat dins les festes de Santa Maria de Sa Coma 
de Sant Llorenç des Cardassar, on podràs gaudir d'una trobada no competitiva 
de Stand Up Paddle, sempre que el temps ens acompanyi i ens permeti 
realitzar-la.  
 

 Ubicació: Platja de Sa coma i Avinguda Palmeres. 
            https://goo.gl/maps/F8RFr8zNwU99ue8F7 

 
 Horari: 
  -07:30h a 08:45h *Recepció de participants. 
  -09:00h *Inici de master class de Stand Up paddle. 
  -10.00h *Sortida en grup de la platja de sa coma per l’itinerari  
  programat. 
  -11:00h *Demostració i pràctica de giro race. 
  -12:00h  Sorteig de premis diversos cortesia dels patrocinadors. 
 

-Tot això pinta molt bé! Però no disposo d’equipament de SUP, Puc venir en 
kayac o piraigua? 
 

-Cap problema si es vol venir amb caiac o piragua, ara bé,  si et poses en 
contacta amb l’organització es pot mirar de llogar un equip de SUP a bon preu. 
  
 

-Hi haurà avituallament? 
- Si, l’organització oferirà begudes i fruita als participants.  

 

Normes obligatòries:  
 

*Si participes amb SUP has de portar el LEASH fermat correctament. 
 

*Si participes amb caiac o piragua has de portar L’ARMILLA salvavives 
fermada correctament. 
 

*A la master class i a la practica de giro race es farà cas al monitor. 
 

*Durant la ruta per l’itinerari no es podrà avançar als guies de l’organització. 
 

*Per a poder participar al sorteig has de haver estat registrat prèviament i 
confirmada l'assistència.  
 

 

 

https://goo.gl/maps/F8RFr8zNwU99ue8F7


 
 Seguretat: 
 La trobada comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries.  
 
 -Policia Local i Socorristes de Sant Llorenç des Cardassar. 
 -Protecció Civil. 
  
 *Amb la participació a aquesta trobada,  autoritzes que a l'esdeveniment 
es facin fotos on puguis aparèixer i el tractament de dades segons la llei 
orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals. 
 
 *Telèfon de contacte per resoldre qualsevol dubte : 
  -Peus Xops: 687574732 (Xavier) 
  -Regidoria de Sa Coma: 650055511 (Emi) 

  -Policia Local Sant Llorenç: 971810601  
 
 *La organització es reserva el dret de variar el recorregut depenent de 
l'estat del mar.  
   
 
       Itinerari programat: 


