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REGATA CANOAGEM

COMPETIÇÃO  DE  CANOAGEM  DO  COLÉGIO
NAVAL

Como parte  das  comemorações  do seu 68º  Aniversário,  o  Colégio  Naval  promoverá uma
regata de Canoagem Oceânica, no dia 10 de agosto, representando uma grande confraternização
entre os praticantes da canoagem no Brasil. É com muita satisfação que o Comandante do Colégio
Naval convida todos os integrantes desta grande família da canoagem brasileira a participar deste
grandioso evento.

INSCRIÇÕES: As embarcações e competidores elegíveis, que estiverem de acordo com as instruções
deste AVISO, poderão se inscrever:

a) No site  do Colégio Naval (www.marinha.mil.br/cn/aniversario), logomarca “XL Regata
Colégio Naval”, opção “CANOAGEM”, clicando no link “INSCRIÇÕES”;

b) As inscrições serão aceitas a partir de 18 de julho de 2019; 
c) As inscrições encerrar-se-ão no dia 07 de agosto de 2019, impreterivelmente. Não serão

aceitas inscrições posteriormente;
d) Os atletas menores de idade deverão entregar o Termo de Responsabilidade Individual,

disponível para download no site da Regata, assinado por um responsável, no Congresso Técnico; e
e) As inscrições são gratuitas.

CLASSES: Oceânico, Turismo e Surfski.

CATEGORIAS: Para distribuição na categoria será levado em consideração o ano de nascimento:
Júnior (2004 a 2001), Sub-23 (2000 a 1996), Sênior (1995 a 1985), Master (1984 a 1974), Super
Master (antes de 1973) e Estreante (2005 em diante).

CONSTITUIÇÃO DAS CATEGORIAS:

 Classe Oceânico – Indiv. Masc.  
JÚNIOR, SUB-23, SÊNIOR, MASTER e SUPER MASTER.

 Classe Oceânico – Indiv. Fem.  
OPEN.

 Classe Surfski – Indiv. Fem.  
OPEN.

 Classe Oceânico – Duplo Masc.  
JÚNIOR, SUB-23, SÊNIOR, MASTER e SUPER MASTER.

 Classe  Duplo Misto  
OPEN.
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 Classe Surfski – Indiv. Masc.  
JÚNIOR, SUB-23, SÊNIOR, MASTER e SUPER MASTER.

 Classe Surfski – Duplo Masc.  
JÚNIOR, SUB-23, SÊNIOR, MASTER e SUPER MASTER.

 Classe Turismo – Indiv. Masc.  
JÚNIOR, SUB-23, SÊNIOR, MASTER e SUPER MASTER.

 Classe Turismo – Indiv. Fem.  
JÚNIOR,  SÊNIOR, MASTER e SUPER MASTER.

 Classe Turismo Paracanoagem  
OPEN.

 Estreante Masc.

 Estreante Fem.

OBS: (1) Para que se confirme a competição de cada categoria é necessário que haja um mínimo de
três competidores. Caso contrário, os competidores serão agrupados em categorias imediatamente
superiores/inferiores;

(2)  Não  havendo  número  mínimo  de  competidores  para  uma  categoria,  os  atletas  não
somarão ponto para suas associações ou clubes; e
          (3) Ficará a cargo de cada competidor a inscrição de maneira adequada ao regulamento.

- Regata de canoagem oceânica
PERCURSO:  O  percurso  principal  será  de  aproximadamente  13  km,  em  águas  abrigadas,
navegáveis e costeiras até a Ilha de Araçatiba de Dentro. Todas as categorias sairão da praia em
frente ao Colégio Naval. Caso as condições do tempo estejam desfavoráveis, todas as classes (exceto
a  estreante)  percorrerão  o  circuito  alternativo.  O  percurso  para  a  categoria  Estreante  será  de
aproximadamente 3 Km, contornando-se a Ilha Francisca.

OBS: A critério da organização da prova, o percurso poderá ser alterado.

POSTOS DE CONTROLE E CONGRESSO TÉCNICO:
Serão estabelecidos os seguintes Postos de Controle: Colégio Naval, Clube Coqueiro e Ilha 

Araçatiba de Dentro.

LARGADA:  A  largada  será  às  08:30h para  a  categoria  estreante  e  às  09h  para  as  demais
categorias,  na praia em frente ao Colégio Naval -  Estilo Le Mans,  podendo haver mais de uma
largada em função do número de inscritos.
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RESPONSABILIDADES E SEGURANÇA:

Com a finalidade de prover condições de segurança dentro das normas estabelecidas para
este tipo de competição fica estabelecido o seguinte:

a. Será de inteira responsabilidade individual do atleta o condicionamento físico compatível
com o percurso, a entrega da autorização do responsável para a inscrição de menores, a satisfatória
condição de uso dos equipamentos e o seu controle e a assinatura do Termo de Responsabilidade;

b. Será facultativo o uso de saia contra respingos;
c. Será obrigatório portar no corpo o colete salva-vidas;
d. O Comitê de Organização tem autoridade para retirar da Prova, qualquer atleta que não

esteja dentro das condições técnicas desejadas ou equipado corretamente; e
e. Para solicitar apoio de embarcação, o atleta deverá sinalizar levantando o remo na vertical.

PREMIAÇÃO:
A premiação será realizada a partir de 11:30h, no Auditório Principal do Colégio Naval. Serão

premiados com medalhas (Ouro, Prata e Bronze) os três primeiros lugares em cada categoria dentro
das respectivas classes.

PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a) As inscrições incompletas não serão consideradas;
b) Não serão aceitas substituições ou inclusões após o encerramento das inscrições;
c) A  inscrição  somente  será  considerada  caso  esteja  preenchida  com  todos  os  dados

obrigatórios;
d) A retirada dos numerais será mediante a apresentação de carteira de identidade e Termo

de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado (para menores);
e) A entrega das camisas será feita  mediante entrega de picote próprio dos numerais de

competição;
f) A comissão organizadora é soberana nos assuntos referentes ao regulamento e ao bom

andamento da prova;
g) É vedada a participação de qualquer caiaque da modalidade velocidade; e
h) Quaisquer outras informações poderão ser obtidas com o Capitão-Tenente Blasquez pelo

telefone (24) 3421-3029 / e-mail: blasquez@marinha.mil.br.

BOA COMPETIÇÃO
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CIRCUITO BRASILEIRO DE CANOAGEM OCEÂNICA

1-  Serão  realizadas  duas  provas,  concomitantemente  com  a  competição  de
canoagemoceânica do Colégio Naval.

09h00 – Largada Individual CBCa
14h00 - Largada Duplos CBCa

2. Os percursos da manhã e da tarde serão os mesmos, a saber: Praia do CN, contorno
da Ilha Araçatiba de Dentro e chegada na praia do CN.

3. Os atletas inscritos para o Circuito deverão observar o Regulamento da Canoagem
Oceânica  da  CBCa,  no  que  não  colidir  com  o  Regulamento  da  Competição  de
Canoagem Oceânica do 68º Aniversário do CN.

4. As dúvidas e casos omissos a este regulamento serão dirimidos pelo coordenador da
CBCa, Jefferson Sestaro, pelo telefone (13) 99157-3038.
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