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BEM-VINDOS 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa com satisfação espera receber seu 

Clube e seus atletas/paratletas no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade de 
Paracanoagem, que ocorrerá entre os dias 23 a 26 de setembro de 2021. A competição terá lugar 
nas belas paisagens naturais do Lago Municipal do Parque Ecológico Paulo Gorski na Cidade de 
Cascavel / PR. A cidade conta com toda a infraestrutura da de aeroporto, rede hoteleira, restaurantes 
e transporte de qualidade, tudo próximo da região da competição. 

Os nossos parceiros, Prefeitura Municipal de Cascavel, Governo do Estado do Paraná, 
Comitê Olímpico do Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro junto com a CBCa esperam poder lhes 
proporcionar uma experiência muito especial. 

 
Sejam muito bem-vindos 
 
Jonatan Maia 
Presidente da CBCa  
 

 

REALIZAÇÃO 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM – CBCa 
 
 

PARCERIA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
 
COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL – COB 
COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO – CPB 
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PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 
 

Dia 23/09/2021 provas de 1000m 
Dia 24/09/20021 provas de 1000m e 500m 
Dia 25/09/2021 provas de 500m 
Dia 26/09/2020 provas de 200m 
Observação: esta ordem poderá ser alterada, mais informações serão descritas no boletim nº 2. 
 

CATEGORIAS 
CANOAGEM VELOCIDADE 

 
Infantil, Menor, Cadete, Júnior, Sênior e Máster. 
 

    1.000 m 500 m 200 m 

Infantil 

Caiaque masculino Mini K1 Mini K1   

Caiaque feminino Mini K1 Mini K1   

Canoa masculina Mini C1 Mini C1   

Canoa feminina Mini C1 Mini C1   

Menor 

Caiaque masculino K1 / K2 K1 / K2 / K4   

Caiaque feminino K1 / K2 K1 / K2 / K4   

Canoa masculina C1 / C2 C1 / C2   

Canoa feminina C1 / C2 C1 / C2   

Cadete 

Caiaque masculino K1 / K2 K1 / K2 / K4 K1 

Caiaque feminino K1 / K2 K1 / K2 / K4 K1 

Canoa masculina C1 / C2 C1 / C2 / C4 C1 

Canoa feminina C1 / C2 C1 / C2 / C4 C1 

Júnior 

Caiaque masculino K1 / K2 K1 / K2 / K4 K1  

Caiaque feminino K1 / K2 K1 / K2 / K4 K1 

Canoa masculina C1 / C2 C1 / C2 / C4 C1 

Canoa feminina C1 / C2 C1 / C2 / C4 C1 

Sênior 

Caiaque masculino K1 / K2 K1 / K2 / K4 K1 

Caiaque feminino K1 / K2 K1 / K2 / K4 K1 

Canoa masculina C1 / C2 C1 / C2 / C4  C1 

Canoa feminina C1 / C2 C1 / C2 / C4 C1 

Máster 

Caiaque masculino K1 / K2 K1 / K2 K1 

Caiaque feminino C1 / C2 K1 / K2 K1 

Canoa masculina C1 / C2 C1 / C2 / C4  C1 

Paracanoagem 

*** Masculino   KL1 / KL2 / KL3 KL1 / KL2 / KL3 

Feminino   KL1 / KL2 / KL3 KL1 / KL2 / KL3 

Masculina   VL2 / VL3 VL1 / VL2 / VL3 

Feminina               VL2 VL1 / VL2 / VL3 

Masculino     
KLT1 / KLT2 
(100m) 
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Recomendamos o uso de coletes salva-vidas por todos os atletas que não souberem nadar, prin-
cipalmente da categoria infantil, menor e cadete. 
Não serão aceitas inscrições de barcos mistos. 
 
 

CATEGORIAS 
PARACANOAGEM 

 
KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3, KLT1, KLT2 (Tetraplégico), KLV (Deficiente Visual). 
 
 

TREINAMENTO OFICIAL 
 

O treinamento oficial será a partir do dia 22 de setembro, às 8h00 e por questões de 
segurança e protocolo de COVID-19, não será permitido o acesso ao Lago antes dessa data. 
 
 

REGULAMENTO E ORIENTAÇÕES 
 

O evento será regido pelo Regulamento de Canoagem Velocidade e Regulamento de 
Paracanoagem, disponíveis no site oficial da CBCa, link a seguir: 
http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Regulamento%20Canoagem%20Velocidade
%20e%20Paracanoagem(1).pdf , e através dos Boletins Informativos Oficiais. 
 
Será obrigatória a apresentação de documento de identificação original, ou cópia autenticada, e com 
foto, podendo ser: RG, Carteirinha da CBCa, CNH, passaporte, carteira de conselho profissional, 
carteira de trabalho modelo novo, de todos os atletas no controle de embarque de cada prova. 
 

SELETIVA NACIONAL CANOAGEM VELOCIDADE 
 

O  evento está classificado como controle nacional e seletiva para o Campeonato Sul-
americano de Canoagem Velocidade 2021 e Jogos Pan-americanos Sub 21, em consonância com o 
Plano de Trabalho 2021 (www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/PT 2021 - Versao 2.pdf  ), 
mediante avaliação e deliberação do Comitê de Canoagem Velocidade. 
 

PARACANOAGEM 
 

As provas de Paracanoagem acontecerão simultaneamente ao evento de Canoagem 
Velocidade e servirão para pontuação no ranking anual dos atletas, também sendo seletiva para o 
Campeonato Sul-americano de 2021. Haverá divisão de premiação por equipe entre Paracanoagem 
e Canoagem Velocidade. Informações sobre a Classificação Funcional serão divulgadas no boletim 
nº 2. 
 
  

http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Regulamento%20Canoagem%20Velocidade%20e%20Paracanoagem(1).pdf
http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Regulamento%20Canoagem%20Velocidade%20e%20Paracanoagem(1).pdf
http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/PT%202021%20-%20Versao%202.pdf
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PONTUAÇÃO 

PARACANOAGEM 
 

Colocação Provas Femininas – KL3, KL2, KL1, 
VL2 

Demais categorias 

1 º Colocado 20 10 

2 º Colocado 18 9 

3 º Colocado 16 8 

4 º Colocado 14 7 

5 º Colocado 12 6 

6 º Colocado 10 5 

7 º Colocado 8 4 

8 º Colocado 6 3 

9º Colocado 4 2 

 

PONTUAÇÃO 

CANOAGEM VELOCIDADE 
 

Colocação Categorias: infantil, menor, cadete Demais categorias 

1 º Colocado 20 10 

2 º Colocado 18 9 

3 º Colocado 16 8 

4 º Colocado 14 7 

5 º Colocado 12 6 

6 º Colocado 10 5 

7 º Colocado 8 4 

8 º Colocado 6 3 

9º Colocado 4 2 

  
 

EMBARCAÇÕES 
 

A CBCa, no sentido de auxiliar suas entidades filiadas na participação do Campeonato 
Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2021, apresenta a possibilidade de empréstimo 
de barcos sem peças. 

A confirmação acontecerá mediante a disponibilidade dos tipos, modelos, tamanhos, 
sendo que o prazo para a reserva e pagamento da taxa de uso dos referidos barcos encerra as 18h 
do dia 03 de setembro de 2021. Após esta data não teremos barcos para empréstimo. 

Os limites de empréstimos por clube serão de um tipo de embarcação, K2-C2-K4, K1 
Paracanoe, V1, por entidade filiada a CBCa, mediante confirmação de disponibilidade após pedido 
de reserva. 

Taxa de uso e manutenção das embarcações para todo o campeonato: 
 

K4 
R$ 450,00 

K2 e C2 
R$ 350,00 

K1 Paracanoagem 
R$ 100,00 

V1 Paracanoagem 
R$ 100,00 



 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE CANOAGEM VELOCIDADE E PARACANOAGEM 

CASCAVEL / PR 

23 a 26 de setembro de 2021 
 

 
Observação: Além da taxa de uso dos barcos será obrigatório a caução de R$ 750,00 

por embarcação, podendo ser em dinheiro ou cheque, lembrando que qualquer avaria, perda e dano 
que as embarcações emprestadas ou suas partes sofrerem, acarretará a retenção parcial ou total da 
caução. 

Caso durante o evento, alguma embarcação seja flagrada tendo mau uso ou 
acondicionamento, a CBCa reserva-se o direto de imediatamente retirar a embarcação da entidade, 
sem a devolução da taxa de uso e manutenção. 

Não serão emprestados barcos diretamente a atletas. 
O comprovante de pagamento deverá ser enviado antes do final do prazo de reserva 

(03/setembro – 18h00) para o e-mail guilherme.brito@canoagem.org.br. 
Dúvidas a respeito deste item, enviar também para o e-mail 

guilherme.brito@canoagem.org.br, indicando o nome da associação (Sigla e nome) e do responsável 
pelo pedido. 

A confirmação por parte da CBCa será em até 3 dias úteis. Portanto, se não receber a 
confirmação, o responsável pela associação deverá entrar em contato para confirmar o recebimento 
do comprovante sob pena de não ter a embarcação reservada. 

A confirmação de reserva somente será finalizada após retorno oficial da CBCa para 
o e-mail do solicitante. 

Como possuímos um número limitado de barcos, informamos que adotaremos como 
ordem de empréstimo, as primeiras solicitações, precedidas de imediato pagamento/depósito e 
envio do seu comprovante. 
 

INSCRIÇÕES 
 

Somente atletas, bem como associações, com cadastro regular poderão ser inscritos. 
Para regularizar os cadastros, os filiados deverão acessar o SGE (sge.cbca.org.br). 
Só serão aceitos documentos para regularização enviados até as 12:00 horas do dia 

08 de setembro de 2021. 
As inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente até as 12:00 horas do dia 10 

de setembro de 2021. 
O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais) por atleta pago até o dia 10 

de setembro de 2021, após esta data o valor para todo o campeonato será de   R$ 50,00 (cinquenta 
reais). 

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelas associações através do SGE. 
Será obrigatória a apresentação do termo de inscrição e termo de imagem no 

credenciamento do evento, antes da reunião técnica, assinado por todos os atletas e chefe de equipe. 
Não serão aceitas inscrições por e-mail, apenas pelo SGE. 
Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado. 
NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES NO DIA E/OU LOCAL DA PROVA. 
Nas inscrições online deverão ser registrados obrigatoriamente também os membros 

das equipes, como chefes de equipe, técnicos e demais integrantes. 
O cancelamento de uma inscrição somente poderá ser realizado até o dia 20 de 

setembro 2021 às 12h00. Após esta data e horário, o/a atleta que não participe do campeonato em 
qualquer de uma das provas inscrito/a deverá pagar uma taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) ou então 
estará impedido de participar das provas do calendário de 2022. 
 
 
 

mailto:guilherme.brito@canoagem.org.br
mailto:guilherme.brito@canoagem.org.br
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DATAS IMPORTANTES 
 

 DATA HORA VALOR 

Empréstimo de barcos e 
pagamento. 

03 / setembro  18h00  Ver tabela  

Regularização de cadastro 
clubes e atletas  

08/setembro  12h00   

Limite de inscrição Até 10/ setembro  12h00 R$ 30,00  

Pagamento pós inscrição Após 10/setembro    R$ 50,00  

Cancelamento de Inscrição  Até 20/setembro  12h00   

 

PROTOCOLO DE COVID-19 
 

No boletim nº 2 informaremos os protocolos de prevenção da COVID-19, respeitando 
os Decretos Estaduais do Governo do Estado do Paraná e Decretos Municipais de Prefeitura 
Municipal de Cascavel. 

 
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

 
Os participantes são responsáveis por sua hospedagem e alimentação no evento. A 

CBCa publicará no boletim nº 2 informações de hotéis, restaurantes e opções da Cidade. 

 
NUMERAIS 

 
Será obrigatória a utilização de numeral em todos os barcos e provas do evento sob 

pena de desclassificação. 
As delegações são responsáveis pela devida e necessária fixação dos numerais (de 1 

a 9) em suas respectivas embarcações, sob pena de desclassificação daquelas embarcações que 
cruzarem a linha de chegada sem a devida identificação da raia, de acordo regras da competição. 

Lembramos que todas as equipes devem trazer seus numerais, pois isso agilizará o 
processo de embarque. 

 
REUNIÃO TÉCNICA 

 
A reunião técnica é obrigatória para os chefes de equipe e dirigentes e será realizada 

no dia 22 de setembro de 2021, às 18:00h, no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel. 

 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Supervisor da Modalidade de Canoagem Velocidade, Sr. Alvaro Acco Koslowski. 

alvaro.acco@canoagem.org.br. 
Supervisor da Modalidade de Paracanoagem, Sr. Leonardo Maiola. 

leonardo.maiola@canoagem.org.br. 

mailto:alvaro.acco@canoagem.org.br
mailto:leonardo.maiola@canoagem.org.br

