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Boletim 1.5 Atualizado 

Informações atualizadas encontram-se em vermelho. 

Atualização realizada dia 18/07/2018  

AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE DOCUMENTO PODEM SOFRER ALTERAÇÕES 

DURANTE O PERCURSO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.  
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Introdução 

 

 Saudações, é com muita satisfação que viemos por meio desta carta convidar a todas 

as Federações Sul Americanas a participar do II Campeonato Sul Americano de Caiaque Polo 

2018 e o primeiro Torneio Sul Americano de Clubes 2018. 

 O primeiro Campeonato Sul Americano foi realizado em Buenos Aires na Argentina 

no mesmo período do ano de 2016 e o evento fora um sucesso embora a participação ficou 

limitada a apenas três países, Argentina, Brasil e Guiana Francesa. 

 Sendo assim a modalidade difundiu-se ainda mais nas regiões e agora poderemos 

realizar o segundo evento deste porte sendo ele bianual, sempre respeitando o calendário 

da modalidade que conta com o maior evento desta no mesmo ano, o Campeonato Mundial, 

este ano realizado em Welland - Canadá. 

 Vale relembrar que contamos com a participação de todos os países Sul Americanos 

neste evento para que assim o esporte cresça ainda mais e tenha maior visibilidade da ICF 

na américa do sul e consequentemente maior visibilidade das federações e órgãos 

responsáveis para que viabilizem a participação de atletas em torneios e difusão da 

modalidade em seu país. 

  

 

  



PÁGINA 4 

1. Informações gerais 

 

1.1. DATAS PROVISÓRIAS:  

 

A Confederação Brasileira de Canoagem e o Iate Clube de Londrina entendem a 

importância de tal evento para a modalidade e para os atletas, sendo assim há de se 

respeitar o período de preparação e organização após sua principal competição o 

Campeonato Mundial.  

 

Sendo assim, encontrou-se uma data chave para a realização do II Campeonato Sul 

Americano de Caiaque Polo juntamente com seu torneio de clubes que é entre os 

dias 15 e 18 de Novembro de 2018. 

 

Com esta, esperamos poder atender o maior público possível, maior número de 

atletas inscritos e também maior interação entre atletas de diferentes categorias 

idades e experiências durante o decorrente período. 

 

1.2.  DATAS CHAVE: 

Entendemos que 2018 é um ano de Campeonato Mundial e também que maioria das 

Federações Sul Americanas não patrocinam nem custeiam as despesas dos atletas de 

caiaque polo para suas participações e representações de sua nação. 

Porém, precisamos da confirmação de pelo menos 03 países em pelo menos 01 uma 

das categorias principais para que o evento seja validado e o resultado Homologado 

junto a CoSurCa e as Federações participantes. 

Sendo assim solicitamos a confirmação dos convidados até o prazo final de 

05/10/2018. 
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1.3. SOBRE A CIDADE CANDIDATA 

 Cidade: Londrina 

 Estado: Paraná 

 País: Brasil 

Local da Competição: Iate Clube de Londrina / Lago Igapó 

 Endereço: Av. Higienópolis, 2135 

População: 700.000 Habitantes 
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2. Aeroporto e estradas para o local / cidade 

 

A cidade de Londrina está localizada no norte do estado do Paraná, a 530km de São 

Paulo, 380km de Curitiba (capital do estado do Paraná) e a 1000km do Rio de Janeiro . 

2.1 AEROPORTO 

A cidade de Londrina tem um Aeroporto Nacional que é chamado de Aeroporto 

Governador José Richa, usado para vôos domésticos desde agosto de 1949. 

Mapa do Aeroporto até o Iate Clube (local da competição) aprox 

6km 

 

 

2.2 TEMPERATURA E LOCAL DE COMPETIÇÃO. 

A cidade tem temperatura média de 23ºc no período de Novembro. 

A competição será realizada no Iate Clube de Londrina. O clube em parceria com a 

Escola de Canoagem e Remo de Londrina já é conhecido na região por hospedar competições 

de Canoagem como o Campeonato Pan Americano de Caiaque Polo 2013, Campeonatos 

Brasileiros de Caiaque Polo, Canoagem Velocidade, Canoagem Maratona, Remo, Stand Up 

Paddle entre outros.  
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3. Opções de hospedagem na região. 

  

Existem muitos outros locais para a hospedagem na proximidade do local. 
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4. Proposta de Inserção 

 Propomos realizar neste evento o primeiro Torneio Sul Americano de Clubes de 

Caiaque Polo. 

 Esta proposta visa aumentar a quantidade de participacipantes no evento, maior 

número de dispustas ao longo do dia e consequentemente trazer maior visibilidade 

para a modalidade e para o esporte na região. 

 Convidamos não somente aos países Sul Americanos que participem mas também 

aqueles atletas e seus clubes que queiram participar do torneio mas não representam 

sua seleção no momento. 

 No momento já temos 06 equipes Brasileiras confirmadas no torneio. 

 Também haverá premiação para o Torneio Sul Americano de Clubes. 

4.1 Cronograma do evento 

 15 de Novembro (quinta feira) – Recepção dos atletas, apresentação do local de 

competição, treinos oficiais e Cerimônia de Abertura. 

 

 16 de Novembro (sexta-feira) – Jogos classificatórios; Campeonato Sul 

Americano/Torneio  Sul Americano de Clubes. 

 

 17 de Novembro (sábado) – Jogos classificatórios; Campeonato Sul Americano/ 

Torneio  Sul Americano de Clubes. 

 

 18 de Novembro (domingo) – Finais; Campeonato Sul Americano/ Torneio  Sul 

Americano de Clubes, Premiação 

 Cronograma sujeito à alterações 
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5. Alimentação  

As refeições servidas nos hotéis são de boa qualidade e serão tratadas pelas equipes 

diretamente com hotéis ou restaurantes. 

A localização estratégica de cada Hotel e do local da competição tem em suas proximidades 

diversas e variadas opções de restaurantes e lanchonetes. 

A sede do evento, Iate Clube possui restaurante/lanchonete de acesso rápido e fácil. 

A organização esta negociando com o restaurante para viabilizar café da manhã e almoço 

para os atletas durante os dias de competição. 

 

6. Segurança 

6.1. NO LOCAL 

Será implementado um processo de credenciamento, que vai garantir o acesso a áreas 

apenas por pessoas autorizadas. Com o uso do pessoal de segurança e voluntários, cada área 

do local será separada. 

A segurança de todos os envolvidos será considerada em todos os componentes do 

planejamento. 

6.2. ENVOLVIMENTO DAS AUTORIDADES PÚBLICAS 

Trabalharemos com várias comissões e organizações locais em contato direto com os 

Serviços de Emergência Médica, Polícia, Bombeiros e serviços hospitalares. 
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7. Taxa de Participação 

A Taxa de Participação no momento, está definido em Dólares Americanos por 

pessoa para desfrutar de toda infraestrutura disponibilizada todo o período do 

evento. 

o O valor aplicado aos atletas que participarem apenas do torneio Sul 

Americano de Clubes é de 25 Dólares Americanos. 

o Atletas que participam do Campeonato Sul Americano e o Torneio Sul 

Americano de Clubes pagam apenas a taxa de 50 Dólares. 

o Técnicos e staff pagam apenas 25 Dólares. 

 

7.1 ARBITRAGEM 

 Não será cobrada taxa de arbitragem pois, até o momento não haverá árbitros 

credenciados da FIC confirmados. 

 A arbitragem do evento inicialmente será realizada pelos atletas mais experientes 

 A organização esta buscando recursos e meios para realizar um curso de arbitragem 

para todos os interessados 

 A arbitragem dos jogos inicialmente será realizadas para os atletas mais experientes. 

8. Serviços 

A Taxa de inscrição antecipada irá abranger os seguintes serviços: 
 

• Credenciamento da competição 

• Acesso e uso comum do local (banho, lazer, descanço e etc) 

• Água potável no local no local 

• Serviços de segurança 

• O acesso à Cerimônia de Abertura 

• O acesso à Cerimônia de Encerramento 

• Acesso a área de treinamento e aquecimento 

• Aceso a área equipamentos  

9. Cerimônia de encerramento 

 A cerimônia de encerramento será realizada no dia 18/10/18 após as partidas finais 

do cronograma de disputas na sede principal do Iate Clube. 

 Primeiro serão entregues as premiações e brindes do torneio de clubes e em seguida 

do Sul Americano de nações. 

 Todos os atletas qualificados entre as 03 primeiras colocações de sua categoria 

participante receberam premiação. 
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10. Contatos e dúvidas 

1 – LEONARDO COLOMERA (ORGANIZADOR GERAL DO EVENTO) 

 Fone: +55 43 9 9947-3051 

 Email: leonardo_colomera@hotmail.com 

 

2 – GUILHERME RABELO (ORGANIZADOR GERAL DO EVENTO) 

 Fone: +55 43 9 9927-5372 

 Email: guilherme_rabelo@hotmail.com 
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