
 

 

CAMPEONATO PANAMERICANO DE CANOAGEM SLALOM 2021 

CLASSIFICATÓRIA OLÍMPICA -  TÓQUIO 2020 

RIO DE JANEIRO -  BRASIL 

 
 
 

CONVITE 
 
 

Com as cordiais saudações, tenho o prazer de convidar as Federações Nacionais para o 
Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom – 2021, que se realizará no Parque Radical de 
Deodoro, Rio de Janeiro – RJ – Brasil, de 29 de abril a 02 de maio de 2021. A organização será da   
Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, contando com a supervisão da  Confederação Pan-
americana de Canoagem - COPAC. 

 
O evento definirá as vagas da classificatória continental Americana, para os Jogos 

Olímpicos de Tóquio 2020.  
 

Diante desse importante desafio, todo o comitê organizador aguarda ansiosamente a 
efetiva participação dos países para esse congraçamento esportivo das Américas. 
 

Reitero o real apreço e a distinta consideração, com os mais respeitosos cumprimentos. 
 
Atenciosamente, 

 

 
 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente da Confederação Pan-americana de Canoagem - COPAC 

Presidente da Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa 
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APRESENTAÇÃO 
RIO DE JANEIRO: A CIDADE MARAVILHOSA 

 
 

O Rio de Janeiro com 6.718.903 habitantes, é a cidade mais visitada do hemisfério sul, 

também conhecida pelas suas belezas naturais, seus festejos de carnaval, Samba, Bossa Nova e 

emblemáticas praias como Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema e Leblon. Entre os marcos mais 

famosos encontramos: a imponente estátua do Cristo Redentor, inaugurada em 1931 sobre a 

montanha do Corcovado, sendo eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo; o Pão de Açúcar com 

seus teleféricos; o Sambódromo e os Desfiles das Escolas de Samba durante o Carnaval; a 

celebração de Reveillon na praia de Copacabana, e o estádio do Maracanã, um dos maiores 

estádios de futebol do mundo. 

 

Na esfera esportiva o Rio de Janeiro sediou a 31° Edição dos Jogos Olímpicos de Verão, no 

ano de 2016, tornando-se a primeira cidade Sul-americana a organizar esse Megaevento. Por sua 

vez, o  Estádio do Maracanã foi o palco da partida final da Copa do Mundo da FIFA, em 2014. O Rio 

de Janeiro está entre os principais destinos turísticos do Brasil, recebendo 2,82 milhões de turistas 

internacionais por ano. 

 

A cidade do Rio de Janeiro possui o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), 

sendo utilizado para todos os vôos internacionais e a maioria dos domésticos. A cidade ainda 

possui o Aeroporto Santos Dumont, localizado no centro financeiro do Rio de Janeiro, sua 

inauguração aconteceu em 1936, e desde então, instituiu-se a ponte aérea Rio-São Paulo,  

transportando aproximadamente 4 milhões de passageiros por ano, o qual destaca-se por ser o 

primeiro aeroporto exclusivamente civil construído no país. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

1 - O PARQUE RADICAL DE DEODORO 
 

O Complexo Olímpico de Deodoro foi construído para os Jogos Olímpicos - Rio 2016, está 
situado no bairro de Ricardo de Albuquerque, com os seus 490 mil metros quadrados, sendo o 

segundo maior de todo o evento, ficando apenas atrás do Complexo da Barra da Tijuca.  
 
  Atualmente chamado de Parque Radical, recebeu três modalidades durante os Jogos 

Olímpicos, no entanto, apenas a infraestrutura do Ciclismo BMX e da Canoagem Slalom 
permanecem como modo legado. O Mountain Bike, consolidou-se como equipamento temporário, 
sendo toda a extensão da sua pista devolvida ao Exército Brasileiro, por ser essa uma área militar. 

 
O Estádio Olímpico de Canoagem é constituído por 2 canais artificiais. O canal Olímpico é 

destinado às competições oficiais, atendendo aos requisitos da International Canoe Federation – 
ICF, possui 250 metros de extensão e desnível de 4.5 metros entre a largada e a chegada, tem suas 
corredeiras formadas pelo volume de 12 metros cúbicos por segundo.  

 
O canal secundário ou de aquecimento conta com 150 metros de comprimento e 

aproximadamente 2 metros de desnível, opera com o volume estimado em 10 metros cúbicos por 
segundo, seus principais objetivos buscam disponibilizar área específica para o aquecimento, 
treinos complementares e soltura dos atletas durante os treinos e competições.  

 
Sete bombas (quatro instaladas no canal Olímpico e três no canal de aquecimento) 

operam pelo sistema de sucção, ou seja,  captam água no lago de 25 milhões de metros cúbicos, o 
equivalente a 10 piscinas Olímpicas, e assim, abastecem os dois percursos. Diariamente á água é 
submetida a tratamento físico químico para estar em perfeitas condições de uso aos atletas e 
demais atividades desenvolvidas diariamente no Parque (Natação, Hidroginástica, Mergulho, 
Treinamento de Resgate e Salvamento, uso do balneário para atividades recreativas aquáticas). 
 

Como critério de segurança, quatro bombas operam com 75% da capacidade, fornecendo 
o fluxo de água necessário para o abastecimento do canal.  O sistema de bombeamento é operado 
por uma rede de energia principal, havendo uma rede secundária (backup), para suprir uma 
indesejável pane elétrica ou queda de energia do sistema. É possível também manter o mesmo 
nível de água somente usando 3 bombas com 100% da sua capacidade, criando-se assim, mais um 
requisito de segurança. 
 

A configuração do fluxo de água é delineado pelo sistema de  Rapid Blocs. As portas  são 
suspensas por cabos paralelos, movimentadas unilateralmente pelo sistema de roldanas, 
favorecendo eficácia e rapidez nos ajustes do percurso para treinos e competições.  

 
 
  
  



 

 

 

 



 

 

2 – CATEGORIAS  

Canoagem Slalom 

Caiaque (K1) K1M JR K1M SR K1F JR K1F SR 
Canoa (C1) C1M JR C1M SR C1F JR C1F SR 

 
 
 
*** A classificação Olímpica Continental será realizada pela classificação geral, dessa forma, os 
atletas deverão ser indicados pelas suas respectivas Federações para a disputa da vaga Olímpica 
(ver item 4). 
 

 
Canoagem Slalom Extremo 

MCSLX JR FCSLX JR MCSLX SR FCSLX SR 

  

 
 
 
3 – PROGRAMA PROVISÓRIO DE TREINOS E COMPETIÇÕES 
 
 

Período de treinamento  

15 a 25 de março  1° Período de treinamento livre 
Os horários dos treinos serão divulgados em breve 

  

19 a 22 de abril de 2021 2° Período de treinamento  livre 
Os horários dos treinos serão divulgados em breve 

  

23 a 29 de abril de 2021 Período de treinamento oficial 
Os horários dos treinos serão divulgados em breve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Competições  

29 de abril de 2021 
(quinta-feira) 

07h30 – Acionamento das bombas 
08h00 / 10h:00 – Treino Livre 
10h00 – Encerramento dos treinos 
11h00 - Canoagem Slalom Extremo: Tiro Livre 
FCSLX JR   
FCSLX SR 
MCSLX JR   
MCSLX SR 
13h00 – Montagem da Pista de C. Slalom-Classificatórias                 
16h00 – Demonstração da Pista por partes 
16h40 – Aprovação da pista 
17h00 – Demonstração da Pista Inteira 

  

30 de abril (sexta-feira) 09h00 – Acionamento das bombas 
09h15 – Estabilização da água no canal  
10h00 –  Canoagem Slalom: Classificatórias 
                   K1F – K1M – C1F – C1M 
15h00 – Montagem da Pista de Canoagem Slalom 
                  Semifinal e Final 
17h00 – Demonstração da Pista por partes 
17h30 – Aprovação da Pista 
                  

  

1 de maio (sábado) 09h00 – Acionamento das bombas 
09h15 – Estabilização da água no canal  
09h30 – Demonstração da Pista Inteira (Forerunner) 
11h00 – Semifinal K1F e K1M 
14h00 – Final K1F e K1M 
15h30 – Premiação K1F e K1M 
 

  

2 de maio (domingo) 08h00 – Acionamento das bombas 
08h15 – Estabilização da água no canal  
08h30 – Demonstração da Pista Inteira (Forerunner) 
09h30 – Semifinal C1F e C1M 
11h30 – Final C1F e C1M 
13h00 – Prova por equipes 
14h30 – Canoagem Slalom Extremo: Baterias 
17h00 – Premiação:  
                 Canoagem Slalom C1F e C1M 
                 Prova por equipes 



 

                 Caiaque Slalom Extremo 
                 FCSLX JR   
                 FCSLX SR 
                 MCSLX JR   
                 MCSLX SR 
 

 

4. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições serão feitas exclusivamente via WEB, pelo  Sistema da COPAC, a ser 
divulgado em breve. 

 

 As inscrições são iIlimitadas para a participação no Campeonato Pan-americano; 

** A classificatória Olímpica Continental de Canoagem Slalom destina-se apenas para 
países que ainda não asseguraram a vaga e que participaram do Campeonato Mundial 
de 2019, em La Seu d´Urgell - Espanha; 

 *** Os países com mais de 3 atletas inscritos nas provas de Canoagem Slalom nas 
categorias - K1M, K1F, C1M, C1F - deverão  indicar no ato da inscrição até 3 atletas que 
disputarão a Classificação Olímpica Continental. A indicação será confirmada na reunião 
de chefes de Equipe. 

Prazos 

Inscrição Numérica 19 de março de 2021 
Inscrição Nominal 16 de abril de 2021 

 
O Comitê Organizador não se responsabilizará por inscrições realizadas fora do prazo 

acima estipulado. 
  

5 – REUNIÕES 
   

Reunião de Chefes de Equipe  27 de abril de 2021 11h00  
Parque Radical 
Prédio Administrativo 

Reunião de Diretores  27 de abril de 2021 17h00 
Parque Radical 
Prédio Administrativo 

Reunião da Comissão Técnica 
da COPAC 

À definir À definir 

 



 

 

6 – TAXA DE SERVIÇOS 
 

A taxa de serviços no valor de US$ 240,00 por pessoa a ser paga na conta bancária a ser 
informada posteriormente. A taxa inclui os seguintes serviços abaixo descritos: 

 Lanche com suco ou refrigerante na pista durante o período de treinamento oficial e 
competição – detalhes a serem divulgados nos próximos boletins 

 Transporte: Aeroporto Internacional Rio Galeão – hotel oficial – Parque Radical 

 
  



 

7 – HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

Os hotéis oficiais são Courtyard Rio de Janeiro Barra da Tijuca e Quality Rio de Janeiro. 

O café da manhã está incluso no valor da diária. As tarifas estão em Real (R$), moeda 
brasileira. 
 

Câmbio em 11/dez/2020 é US$ 1.00  R$ 5,06 
 

O lanche está incluso no serviço e será distribuido no local de hidratação na pista. Será um 
lanche com suco ou refrigerante. 
 

Para as equipes hospedadas no Quality, tem possibilidade do jantar no restaurante do hotel 
e deverá ser contratado por cada equipe. O custo do jantar é R$ 70,00. 
 
 
Hospedagem 
 

Valores diários – período de 19 de abril de 2021 a 3 de maio de 2021 

 
  

Courtyard Rio de Janeiro Barra da Tijuca 
Av. Embaixador Abelardo Bueno, 5001 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 

Tel.: +55 21 4560-2700 
e-mail: beatriz.mens@courtyard.com 

Contato: Beatriz Mens 

Single Duplo 

R$ 405,50 R$ 474,50 

    

Quality Rio de Janeiro  
Av. Salvador Allende, 500 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro  

Tel.: + 55 21 3443-9999 
e-mail: vendas.qrjb@atlanticahotels.com.br  

Single Duplo 

R$ 220,50 R$ 262,50 

    
  

  

  

 

mailto:vendas.qrjb@atlanticahotels.com.br


 

 
 

8 - VISTO 
  

Somente Cuba e República Dominicana necessitam de visto para ingressar no Brasil e 
participar do Campeonato Panamericano de Canoagem Slalom-2021, no Rio de Janeiro. Portanto, 
é solicitado que as Federações Nacionais desses dois países procurem o Consulado Brasileiro. 

 Para mais informações os países devem solicitar por e-mail para: 
rio2021@canoagem.org.br  
 

 

9 – PRÉ-TREINAMENTO 
 
 Para agendar o pré treinamento as Federações Nacionais deverão contatar Denis Terezani 
e (denis.terezani@canoagem.org.br) e  Daniela Rodrigues (daniela.rodrigues@canoagem.org.br) 
– ambos devem ser copiados no e-mail. 

O custo da hora treino  é de US$ 25.00 por pessoa.  
 
 

10 –  A COVID-19 E O INGRESSO NO BRASIL 
 

No momento não existem as restrições para o ingresso de estrangeiros no Brasil por via 

aérea (via aeroportos internacionais) em decorrência da Pandemia. Os  testes para a detecção da 

Covid-19 (sorologia e/ou PCR) não são solicitados. 

mailto:rio2021@canoagem.org.br
mailto:magda.couras@canoagem.org.br
mailto:daniela.rodrigues@canoagem.org.br


 

No entanto, com o avanço da segunda fase da Pandemia, diversos protocolos adicionais 

serão utilizados durante o campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom para garantir a 

segurança de todas(os) atletas.  

O Comitê Organizador seguirá as normas, legislações e diretrizes das Autoridades 

Sanitaristas  (Organização Mundial da Saúde-OMS e dos órgãos brasileiros). 

 

 

11 – PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO DO COVID-19 NO LOCAL DE COMPETIÇÃO 
 

A seguinte lista de protocolos adotados (não a versão final, pode haver atualizações de 

acordo com novos conhecimentos e de acordo com a situação atual). 

• Uso de máscaras ou proteção facial durante o local, transporte, acomodação por todos 

os participantes, oficiais, funcionários, prestadores de serviços; 

• Maior distância entre as tendas das equipes na Venue, evitando o contato entre as 

equipes 

• Transporte exclusivo para cada equipe, quando possível. Cuidados adicionais de higiene 

com os veículos utilizados; 

• Cumprimento estrito das regras de distância social; 

• Evitando o contato com áreas externas ao evento, manter o trajeto: Aeroporto - Hotel – 

Local; 

• Acompanhamento das condições de saúde dos participantes, feedback constante das 

equipes; 

• Medição da temperatura corporal na entrada na Venue, casos suspeitos serão 

informados ao comitê organizador; 

• Disponibilidade de locais para lavagem das mãos, gel à base de álcool e instalações de 

higiene em vários locais; 

• Limpeza desinfetante cuidadosa e regular de todos os espaços, equipamentos e móveis 

do local; 

• Serviço de consultoria e de apoio médico especializado. 

 

 

  



 

12 – REUNIÕES COPAC 18/12/2020 E 16/01/2021 SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO 

CAMPEONATO 
 

O comitê organizador aguarda os resultados das reuniões da COPAC nos dias 18 de dezembro de 
2020 e 16 de janeiro de 2021. Nestas reuniões será discutida a análise da situação do momento 
da pandemia mundial do Covid-19 e a homologação do Campeonato Pan-americano de 
Canoagem Slalom. 
 

 

 

Qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail: rio2021@canoagem.org.br 
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