
COPA BRASIL DE 
CANOAGEM E



PARACANOAGEM

I ETAPA - COPA BRASIL DE 
PARACANOAGEM
CAMPO GRANDE/MS - 18 A 19/03 DE 2023
A Confederação  Brasileira  de  Canoagem -  CBCa  com  satisfação  espera  receber  seu  Clube  e  seus
atletas/paratletas na Copa Brasil de Paracanoagem, 1º etapa, que ocorrerá entre nos dias 18 e 19 de
março de 2023. A competição terá lugar nas belas paisagens naturais do Parque das Nações Indígenas
na Cidade de Campo Grande/MS. 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, Secretaria do Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul, Comitê Paralímpico Brasileiro e Federação de Canoagem de MS, junto com a
CBCa esperam poder lhes proporcionar uma experiência muito especial.

Sejam muito bem-vindos

Rafael Girotto

Presidente da CBCa 

+ DE 70
ATLETAS

IMPORTANTE:

Podem haver atualizações e alterações desta
programação

até a data do congresso técnico, mantenha-se informado!



PROGRAMAÇÃO
*A programação pode sofre alterações:

Dia 16 | Quinta-Feira

Á definir Classificação funcional / Treino livre

Dia 17| Sexta-Feira

Á definir Classificação funcional / Treino oficial

Dia 18 | Sábado

08h as 17h Competições

Dia 19 | Domingo

08h as 17h Competições

Reunião Técnica
A reunião técnica é obrigatória para os chefes de equipe e dirigentes e será realizada no dia 17 de 
março de 2023, no Bioparque Pantanal, com horário a definir.

IMPORTANTE:

Recomendamos o uso de coletes salva-vidas por todos os atletas que
não souberem nadar. Salientamos a importância e o zelo com todas 
as pessoas no evento!

É expressamente obrigatório a presença do chefe de equipe na reunião
técnica para ciência das informações importantes do evento.



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).

As inscrições poderão ser realizadas de 01/02/2023 a 06/03/2023.

O valor  da  taxa  de inscrição (por  atleta)  será  de R$100,00 se  realizada até  o  dia 01 de março e
R$120,00 se realizada de 02 a 06 de março.

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 (apenas as inscrições realizadas de
01/02/2023 a 06/03/2023).

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 17 de março de 2023 até a
reunião técnica. 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$ 100,00 (cem reais) ou então estará impedido
de participar das provas do calendário de 2023.



CATEGORIAS 
PARACANOAGEM 

Programa obrigatório:

Categorias
Feminino KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3, KLT1, KLT2, *DV, *DI
Masculino KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3, KLT1, KLT2, *DV, *DI

* Para DV e DI levar no máximo 1 atleta.

PONTUAÇÃO 
PARACANOAGEM
Programa obrigatório:

Colocação Provas  Femininas  e  atletas  que
completem 23 anos até 31/12/2023 –
KL3, KL2, KL1, VL2, VL3

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



TREINAMENTO OFICIAL
O treinamento oficial será a partir do dia 16 de março, às 8h00.

HOSPEDAGEM E 
ALIMENTAÇÃO
A organização publicará esta informação no próximo boletim.

REGULAMENTO E 
ORIENTAÇÕES
O evento será regido pelo 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
As provas servirão como seletiva para a Copa do Mundo e Campeonato mundial de Paracanoagem 
2023, conforme Plano de Trabalho 2023 
http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/2022_02_02_PLANO_DE_TRABALHO_PARAC
ANOAGEM.pdf

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.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Dúvidas e esclarecimentos podem ser enviados para o e-mail da supervisora da Modalidade de 
Paracanoagem, Fatima Fernandes: fatima.fernandes@canoagem.org.br / (41) 99957-
0769

Diretor-Geral CBCa – Rodrigo Miranda: diretorgeral@canoagem.org.br / (67) 99654-
1711

Presidente Federação De Canoagem de Mato Grosso do Sul, Gustavo Figueiró: 
miranda.figueiro@hotmail.com / (67) 98138-3211

mailto:miranda.figueiro@hotmail.com
mailto:diretorgeral@canoagem.org.br

