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ICF CANOE OCEAN RACING  

WORLD CHAMPIONSHIPS PORTUGAL 2022 

The 2022 ICF Canoe Ocean Racing World Championships will take part together with 

the Nelo Summer Challenge, an event renowned as the best ocean surfski race, being held 

every year for the surfski and the outrigger canoe paddlers. 

 The main race is the 19.5km long downwind course which connects Viana do Castelo to 

Ofir’s beach in Esposende, Portugal  

DOWNWIND RACE LIFESAVER TOURNAMENT 

The Course 

The course will be 19.5km of downwind, 

with no upwind section, start and finish in 

the surf.  

Course Details 

The start line will be in the beach, you will 

have to run to your boat, paddle 300m to the 

turn out in the ocean come back to the beach 

and run to the finish line on the sand. 

When and Where 

The defined days will be the waiting period 

and the race will take place in the day with 

the best downwind conditions. 

The start will take place in Viana do Castelo, 

right across the city’s center, and finish at 

Ofir’s beach, right in front of Axis hotel. 

The Final Tournament 

A 600 meter event, raced in spec skis, with 

start and finish on the beach. 

This will be a mono class event and take place 

in the day not chosen for the downwind, 

between saturday and sunday.  

So, if the best downwind conditions are set 

for saturday, then the downwind race will be 

saturday and the lifesaver tournament on 

sunday. 

Who can participate 

JUNIORS: 15 to 18 Years old 

UNDER 23: 15 to 23 Years old 

MASTERS: Starting at 35 and having a 

subclass for each 5 year period. Example: 

35-39                                                     

NOTE: All competitors are automatically 

registered for the open class. 

Boats Allowed                                          

SS1, SS2, OC1 

Boat Details 
 

A mono class, based on the Nelo Spec Ski for 

Surf Life Saving Racing. 

Each participant will be given a boat with a 

specific color for each race.  
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ICF CANOE OCEAN RACING  

WORLD CHAMPIONSHIPS PORTUGAL 2022 

O Campeonato Mundial de Canoagem de 2022 da ICF Canoe Ocean Racing que irá 

realizar-se em conjunto com o Nelo Summer Challenge, um evento reconhecido como a 

melhor corrida de surfski, que se realiza todos os anos para os remadores de surfski e 

canoagem outrigger. 

A prova principal é o percurso de 19,5 km de comprimento a sotavento que liga Viana do 

Castelo à praia de Ofir, em Esposende, Portugal. 

PROVA DOWNWIND  TORNEIO DE SALVA-VIDAS 

O Percurso 

O percurso será de 19,5 km de vento para 

baixo, sem secção de vento para cima, 

começando e terminando no surf. 

Detalhes do Percurso 

A linha de partida será na praia, terá de correr 

para o seu barco, remar 300m até à curva no 

oceano, voltar à praia e correr até à linha de 

chegada na areia. 

Quando e Onde 

Os dias definidos serão o período de espera e 

a corrida terá lugar no dia com as melhores 

condições a favor do vento. 

A largada terá lugar em Viana do Castelo, 

mesmo em frente ao centro da cidade, e 

terminará na praia de Ofir, mesmo em frente 

ao hotel Axis. 

Torneio Final 

Uma prova de 600 metros, corrida em esquis 

de espectáculo, com início e fim na praia. 

Este será um evento de classe mono e terá 

lugar no dia não escolhido para o downwind, 

entre sábado e domingo. 

Assim, se as melhores condições para o vento 

forem definidas para o sábado, então a prova 

a favor do vento será no sábado e o torneio de 

salva-vidas no domingo. 

Quem pode participar 

JUNIORS: 15 aos 18 anos de Idade 

SUB 23: 15 aos 23 anos de Idade 

MASTERS: A partir dos 35 anos e tendo 

uma subclasse para cada período de 5 anos. 

Exemplo: 35-39                                   

NOTA: Todos os concorrentes são 

automaticamente registados para a classe 

aberta. 

Barcos permitidos:                                 

SS1, SS2, OC1 

Detalhes do Barco 
 

Uma classe mono, baseada no Nelo Spec Ski  

torneio de salva-vidas . 

A cada participante será dado um barco com 

uma cor específica para cada corrida. 
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Dear Journalists, 

We at the Nelo team would like to thank you for your interest in the ICF 

Canoe Ocean Racing World Championships, which will be participating in 

conjunction with the Nelo Summer Challenge, an event recognized as the 

best ocean surf ski race in the world.  

We recognize the importance your work has for events of this caliber and the 

relevance you give to sharing information with the public. They rely on 

journalists like you for up to date, accurate and inclusive coverage of 

everything that will happen in Ofir, Esposende, Portugal, between the 6th 

and 8th of October.  

Journalists have been essential in monitoring events and providing critical 

information at various sporting events in the past, helping each of us to 

support and attend such events in a unique and special way.  

We are therefore deeply grateful to you for your tireless research, monitoring 

and work in your reporting, interviews and publications about us and the 

sport we all love. We also acknowledge the contributions of the editors and 

many others who work behind the scenes in news organizations covering 

events.  

As you have been protecting us, we will do our best to defend journalists and 

the principles of press freedom. We understand that these have been difficult 

times for journalism worldwide, and we will continue to fight for a free and 

vibrant press, supporting news organizations like yours, fighting 

disinformation, and elevating their work.  

We'd love you to be there in October, but in the meantime, we hope you'll 

accept our deepest gratitude for all you do for this sport and everyone 

involved in it. 

 

Manuel Ramos                                                                   _______________ 
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Caros Jornalistas, 

Toda a equipa Nelo gostaria de lhe agradecer pelo seu interesse no ICF 

Canoe Ocean Racing World Championships, que irá realizar-se em conjunto 

com o Nelo Summer Challenge, um evento reconhecido como a melhor 

corrida de surfski do mundo.  

Reconhecemos a importância que o seu trabalho tem para eventos deste 

calibre e a relevância que dá à partilha de informações com o público. 

Confiam em jornalistas como você para uma cobertura atualizada, precisa e 

inclusiva de tudo o que irá acontecer em Ofir, Esposende, entre os dias 6 e 8 

de outubro.  

Os jornalistas têm sido essenciais na monitorização de eventos e no 

fornecimento de informação crítica em vários eventos desportivos no 

passado, ajudando cada um de nós a apoiar e assistir a tais eventos de uma 

forma única e especial.  

Estamos, por isso, profundamente gratos pela sua incansável investigação, 

monitorização e trabalho nos seus relatórios, entrevistas e publicações sobre 

nós e sobre o desporto que todos amamos. Também reconhecemos as 

contribuições dos editores e de muitos outros que trabalham nos bastidores 

das organizações noticiosas que cobrem os eventos.  

Como tem vindo a proteger-nos, faremos o nosso melhor para defender os 

jornalistas e os princípios da liberdade de imprensa. Compreendemos que 

estes têm sido tempos difíceis para o jornalismo em todo o mundo, e 

continuaremos a lutar por uma imprensa livre e vibrante, apoiando 

organizações noticiosas como a sua, combatendo a desinformação, e 

elevando o seu trabalho.  

Adoraríamos que estivesse presente em outubro, mas, entretanto, esperamos 

que aceite a nossa mais profunda gratidão por tudo o que fizer por este 

desporto e por todos os envolvidos no mesmo. 

Manuel Ramos                                                                   _______________ 
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