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A Confederação Brasileira de Canoagem firmou uma parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes 

para a Copa Brasil Interclubes de Paracanoagem que terá o nome de Campeonato Brasileiro 

Interclubes de Paracanoagem – Copa Brasil Etapa I. 

Neste sentido, os clubes que desejem ter os custos de passagem aérea e hospedagem arcado 

pela CBCa e Comitê Brasileiro de Clube, devem enviar as informações na planilha anexa 

impreterivelmente até o dia 13/02/2020 as 22 horas para o e-mail 

jessica.lima@canoagem.org.br. Os trechos serão adquiridos da seguinte forma: saída dia 12/03 

pelo CEP de origem e retorno dia 15/03 para o CEP de origem. 

Este documento substituirá inicialmente as inscrições online dos atletas, que mesmo assim 

deverão ser realizadas posteriormente até o dia 09/03 via sge.cbca.org.br . 

Esta será uma inscrição prévia e já definirá os atletas que irão para o Campeonato, em São Paulo, 

desta forma o clube ao aceitar esta ação, se responsabilizará por: 

 - Regularização dos atletas e clubes junto a Confederação Brasileira de Canoagem, até o 

dia 08/03/2020; 

 - Inscrição dos atletas via sge.cbca.org.br até o dia 09/03/2020. 

 - Confirmação dos dados e informações dos atletas e clubes contidas no anexo, os quais 

vierem com informações incompletas ou erradas a solicitação do atleta/membro técnico será 

desconsiderado automaticamente. Sem a possibilidade de correção de dados posterior ao envio 

da planilha. 

 - Responsabilidade por todo ato de seu atleta antes, durante e após a competição. 

 - Responsabilidade do uso dos serviços contratados, passagem aérea e hospedagem. 

Sob pena de ressarcimento à Confederação Brasileira de Canoagem no caso de não utilização 

dos serviços, no valor total das emissões. No caso de não realizado o ressarcimento noprazo de 

15 dias, contados a data do evento, haverá o bloqueio do clube e/ou atleta no sistema da CBCa. 

Os clubes que são filiados ao CBC deverão fazer as solicitações diretamente ao sistema do 

Comitê Brasileiro de Clubes. 

Para acessar a planilha excel para preenchimento de solicitação de viagem e participação do 

Campeonato, acesse aqui. 

A CBCa solicita também que as equipes que tenham barcos do Projeto DAPEP utilizem estes para 

a participação no evento. Pois a Confederação tem poucos barcos a disposição para o 

Campeonato. 

http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Inscrições(3).xlsx

