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CONVITE 
 

 
Para as Federações Nacionais afiliadas a Confederação Pan-Americana de Canoagem, 
 

Após vários meses enfrentando a situação de pandemia, temos o prazer de 
convidá-los para o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade 2021, Qualificatório 
Olímpico para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e para o Jogos Pan-americanos Junior Cali 
2021, a ser realizado no Parque do Iguaçu, na cidade de Curitiba - PR - Brasil, de 08 a 11 de abril 
de 2021. 

A competição será organizada pela CBCa - Confederação Brasileira de Canoagem 
e supervisionada pela COPAC - Confederação Pan-Americana de Canoagem. Contamos com a 
participação dos países e seleções nacionais completas, de forma a fazer deste evento uma 
grande festa do nosso esporte. 

Conforme esperado, novas medidas e protocolos relacionados à prevenção da 
Covid-19 serão relatados periodicamente para garantir a segurança de todos os participantes, 
oficiais, funcionários e todos os envolvidos com a organização. 

Receba a nossa cordial saudação e um abraço fraterno e estamos à sua espera 
para que juntos possamos realizar um grande evento esportivo. 
 

Atenciosamente,  

  
  

  

Confederação Brasileira de Canoagem   

João Tomasini Schwertner   

Presidente   

  



           

 

1 - LOCALIZAÇÃO 
 

Curitiba/PR 
 
 
Curitiba é um município brasileiro, capital do estado do Paraná, localizado a uma altitude de 934 

metros no primeiro planalto do Paraná, a mais de 110 quilômetros do Oceano Atlântico e 1.386 

quilômetros ao sul de Brasília, a capital federal. Com 1.933.105 habitantes, é o município mais 

populoso do Paraná e da região Sul, além de ser o oitavo do país, segundo estimativa 

populacional calculada pelo IBGE em 2018. 

 

Fundada em 1693 em um pequeno assentamento Bandeirante, Curitiba tornou-se um 

importante ponto de comércio com a abertura da rodovia Sorocaba-Viamão, passando a ser em 

1853 a capital da recém-emancipada província do Paraná. 

 

Desde então, a cidade, conhecida por suas ruas largas, tem mantido um ritmo de crescimento 

urbano fortalecido pela chegada de grande número de imigrantes europeus ao longo do século 

19, principalmente alemães, poloneses, ucranianos e italianos, que contribuíram à diversidade 

cultural atual. 

 

O aeroporto é o Aeroporto Internacional Afonso Pena de São José dos Pinhais (CWB)  

 

 
  



           

 

Parque do iguaçu 
 
O Parque do Iguaçu é um parque na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. O parque 
faz divisa com a cidade de São José dos Pinhais e possui 569 mil metros quadrados, fazendo parte 
do complexo do Parque Regional do Iguaçu (que tem um total de 8 milhões de metros 
quadrados), cuja principal atração é o Zoológico de Curitiba. O Parque do Iguaçu foi criado em 
1976 para preservar os fundos do vale do Rio Iguaçu. 
 
A principal atração deste parque é a Raia de Remo y Canoagem (também conhecido como Parque 
Náutico Iguaçu), que por vezes foi palco de competições internacionais, incluindo o Mundial 
Júnior em 2001. 
 
O parque foi criado na década de 1970 e quando o zoológico foi inaugurado, próximo a este 
parque (1982), foi criado o complexo do Parque Regional do Iguaçu, mas o parque e o zoológico 
estão separados por uma estrada (continuação da Avenida Marechal Floriano Peixoto) que liga 
Curitiba a São José dos Pinhais. 
 

  
  



           

 

2 - CATEGORIAS E DISTÂNCIAS 
   
As categorias em disputa no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade Curitiba 2021 
serão Junior, Sub 21 e Sênior e nas distâncias e provas indicadas abaixo. 
 

SENIOR MASCULINO JUNIOR MASCULINO MASCULINO SUB 21 

K1 200 * K1 200 K1 200m ** 

K1 1000 * K1 1000 K1 1000m ** 

K2 1000 * K2 1000 K2 1000m ** 

K4 500 K4 500  

C1 1000 * C1 1000 C1 1000m ** 

C2 1000 * C2 1000 C2 1000m ** 

 
SENIOR FEMININO JUNIOR FEMININO FEMININO SUB 21 

K-1 200 * K-1 200 K1 200m ** 

K-1.500 * K-1 500 K1 500m ** 

K-2 500 * K-2 500 K2 500m ** 

K-4 500 K-4 500  

C-1 200 * C-1 200 C1 200m ** 

C-2 500 * C-2 500 C2 500m ** 

 
* Eventos de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 

** Eventos de qualificação para os Jogos Pan-americanos Junior Cali 2021 
 
 
Cronograma Provisório de Competição 
 

Dia 1 (8 de abril de 2021) 1000m / 500m 
Eliminatórias, semifinais e finais 200m - E, SF  
 
Dia 2 (09 de abril de 2021) 1000m / 500m 
Eliminatórias, semifinais e finais 200m - F  
 
Dia 3 (10 de abril de 2021) 1000m / 500m 
Eliminatórias, semifinais e finais 200m - E, SF 
 
Dia 4 (11 de abril de 2021) 1000m / 500m 
Eliminatórias, semifinais e finais 200m - F  

  



           

 

4 - INSCRIÇÕES 
As inscrições serão feitas através do sistema de inscrição da ICF. O sistema abrirá na segunda-
feira, 18 de janeiro. Consequentemente, os prazos para entradas numéricas e nominais são 
postergados (ver quadro). O link para as inscrições da ICF: https://icf.msl.es/icf/main.jsp  

Prazos 

Inscrição Numérica 22 de fevereiro de 2021 

Inscrição Nominal 29 de março de 2021 

A organização do evento não será responsável pelas inscrições enviadas após o prazo. 
 

 
5 - REUNIÕES 

- Reunião Técnica: 7 de abril de 2021 às 15h00 
- Reunião de Juízes: 7 de abril de 2021 às 17h00 
- Reunião do Comitê Técnico COPAC: 6 de abril de 2021 às 13h00 

 
 
6 - SERVIÇOS e TAXAS 
 
O valor por pessoa é de US$ 240,00 para pagamento em conta corrente (detalhes a serem 
informados no próximo boletim). 
 
A tarifa inclui os seguintes serviços: 

 Acesso à competição 

 Serviço de transporte de / para / entre: aeroporto, alojamento e pista. 

 Almoço (a organização está buscando a solução mais segura e justa).  

 

Aluguel de barco 

A empresa portuguesa NELO RENTAL será a empresa responsável pelo aluguel dos barcos. 
 
O valor do aluguel será por barco e a reserva deverá ser cadastrada através do site: 
www.nelorental.com.  Prazo a ser confirmado no próximo boletim. 
  

https://icf.msl.es/icf/main.jsp
http://www.nelorental.com/


           

 

Hospedagem e alimentação 
 
Os hotéis oficiais são Mercure, IBIS Budget e IBIS Style e estão a cinco minutos do Aeroporto 
Afonso Pena (CWB) e a 10 minutos do Parque do Iguaçu.  

O café da manhã está incluso no preço da acomodação. As taxas são em reais (R$) e a taxa de 
câmbio atual é de R$ 5,22 por US$ 1,00.  
  

   

Hospedagem: 

 Categoría de quarto standard 

 Tarifa especial de hotel para o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade 

2021 

 Valores Diários: período de 02 de abril a 11 de abril de 2021 

 
 

MERCURE CURITIBA 

AIRPORT  

Rua Barão do Serro Azul, 261 – 

São José dos Pinhais  

Tel.: 3074-5000  

HB207-re@accor.com.br  

Contato: Carol Olsen 

SINGLE DUPLO 

R$ 241,50  

 

R$ 257,25  

 

R$ 285,50  
Meia pensão 

Inclui: café da manhã, jantar 

 

R$ 345,25  
Meia pensão 

Inclui: café da manhã, jantar 

 

R$ 327,50  

Pensão completa 

Inclui: café da manhã, almoço, 

jantar 

 

R$ 429,25  

Pensão completa 

Inclui: café da manhã, almoço, 

jantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
IBIS STYLES CURITIBA AIRPORT  
Av. Rocha Pombo, 2600- Águas Belas - São José dos Pinhais  
Tel .: 41 3096-3777  
E-mail HB608-re@accor.com.br  

SINGLE DUPLO Triplo 

R$ 204,75 

 

R$ 225,75 R$ 257,25 

 
AEROPORTO IBIS CURITIBA  
Rodovia BR 376, 1633, Vila Rocco - São José dos Pinhais  
Tel .: 41 2109-6650  
E-mail: h3736-re@accor.com.br  

SINGLE DUPLO Triplo 

R$ 204,75 

 

R$ 225,75 R$ 257,25 



           

 

 

 

  



           

 

9 - VISTO 
 
Somente Cuba e República Dominicana precisam de visto para participar do Campeonato Pan-
americano de Canoagem Velocidade Curitiba 2021 e as Federações Nacionais destes países 
devem procurar o Consulado Brasileiro para mais informações. 
 
Link de solicitação de visto brasileiro: 
https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/pacomPasesWebInicial.jsf 
Caso as equipes em questão precisem do apoio da Confederação Brasileira de Canoagem, envie 
um e-mail para: curitiba2021@canoagem.org.br  
 
10 - RESTRIÇÕES DE VIAGEM ATUAIS DEVIDO A COVID-19 (ATUALIZADO EM 14/01/2021) 
 
No momento, não há grandes restrições para viajar ao Brasil. Acesso possível através de 
aeroportos internacionais, fronteiras terrestres ainda restritas. Para embarcar em voos com 
destino ao Brasil, é necessário realizar testes PCR SARS-CoV / Covid-19 negativos, realizados 
menos de 72 antes do embarque. Junto com isso é obrigatório trazer recibo (impresso ou 
eletrônico) do formulário online preenchido: https://formulario.anvisa.gov.br/  (após clicar no 
link, será solicitado que informe um e-mail para onde será enviado link do formulário online). 
A organização prestará a assistência necessária, mas não se responsabilizará se as equipes 
deverão cumprir regras específicas para viajar para qualquer destino após a conclusão dos 
campeonatos. Se o teste de PCR for necessário para embarcar no voo de volta, a organização 
fornecerá suporte para organizar um grupo que realizará o teste com um laboratório local 
credenciado. 
 
11 - PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO DE COVID-19 (ATUALIZADO EM 14/01/2021) 
 
De acordo com a atual situação de pandemia, diversos protocolos adicionais serão utilizados 
durante o campeonato para garantir a segurança de todos e a organização seguirá as normas, 
leis e diretrizes das autoridades de saúde pública. 
A seguinte lista de protocolos adotados (não é a versão final, pode haver atualizações com base 
em novos conhecimentos e situação atual): 
1) Uso de máscara ou proteção facial no local da competição, transporte, acomodação de todos 

os participantes, oficiais técnicos, pessoal, prestadores de serviços. 
 

2) Maior distância entre as equipes no local da competição, evitando o contato entre as equipes. 
Distância e separação de equipamentos em alojamentos e instalações de alimentação. 

 
3) Transporte exclusivo para cada equipe. Cuidados adicionais de higiene com veículos 

 
4) Cumprimento estrito das regras mínimas de distância social 

 

https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/pacomPasesWebInicial.jsf
https://formulario.anvisa.gov.br/


           

 

5) Preferência pelo uso do espaço ao ar livre em todos os contatos interpessoais 
 

6) Minimização do contato entre os participantes (atletas e membros da equipe, oficiais 
técnicos) com áreas externas ao evento apenas nos casos que forem necessários (ex: 
atendimento médico de emergência), mantendo o percurso: Aeroporto - Hotel – Local de 
competição. Criar uma "bolha" do evento, controlando a permanência entre os participantes 
da bolha. 

 
7) Supervisão das condições de saúde dos participantes, feedback constante das equipes 

 
8) Pedido de apresentação de um teste COVID-19 por todos os membros das equipes 

participantes 
a) No caso de participantes estrangeiros, com escala em solo brasileiro inferior a 12 horas, 

pode ser o mesmo teste que foi utilizado para garantir o embarque do avião. 
b) No caso de participantes estrangeiros com escala em solo brasileiro superior a 12 horas, 

ou de estrangeiros já presentes no Brasil, o mesmo exame do art. 8.c. 
c) No caso de brasileiros e / ou estrangeiros já presentes no Brasil, será solicitado um teste 

de PCR oficialmente reconhecido, realizado até 72 horas antes da entrada no local da 
competição. 
 

9) Medição de temperatura corporal na entrada do local de competição, os casos suspeitos 
serão reportados ao comitê organizador. 

 
10) Disponibilidade de espaços para lavar as mãos, disponibilidade de álcool em gel e instalações 

de higiene em vários lugares. 
 

11) Limpeza desinfetante cuidadosa e periódica de todos os espaços, equipamentos e mobiliário 
 

12) Serviço de consultoria e suporte médico especializado 
 
13) Todas as violações das regras do protocolo e todos os casos suspeitos da Covid serão 

relatados ao Comitê Organizador e de Competição para tomar decisões a respeito, a fim de 
garantir uma competição segura e justa. 

 

 

Qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail: curitiba2021@canoagem.org.br  

 
Curitiba, 15 de janeiro de 2021 

mailto:curitiba2021@canoagem.org.br

