
O MAIOR EVENTO 
SOBRE ÁGUAS DO ANO.
COPA BRASIL DE CANOAGEM E PARACANOAGEM
18 a 23 de Outubro | Rio de janeiro | Lagoa Rodrigo de Freitas

CBI DE REMO BARCOS LONGOS E PARA-REMO



Copa Brasil de Canoagem é um dos maiores eventos nacionais da Canoagem 
Brasileira. Juntamente com a tradição e a força do Campeonato Brasileiro de 
Remo, serão mais de 600 atletas, de diversos estados, que se reúnem para a 
competição.
O Campeonato contará com a presença dos atletas Olímpicos e Paralímpicos da 
maior influência esportiva e midiática, visto os resultados obtidos nos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020.

COPA BRASIL DE CANOAGEM E 
PARACANOAGEM
CBI DE REMO BARCOS LONGOS E 
PARA-REMO 
RIO DE JANEIRO 18 A 23/10

ATLETAS
+ DE 600 

IMPORTANTE:

Podem haver atualizações e alterações desta programação 
até a data do congresso técnico, mantenha-se informado!

MINISTÉRIO DA
CIDADANIA

CONECTE-SE
RESPIRE
VIVA
A CANOAGEM



REUNIÃO TÉCNICA
Canoagem Velocidade: 18/10/2022, 18:00, local a definir, próximo ao local da competição
Paracanoagem: 20/10/2022, 18:00, local a definir, próximo ao local da competição
A reunião técnica é obrigatória para os chefes de equipe e dirigentes!!!!

IMPORTANTE:

Recomendamos o uso de coletes salva-vidas por todos os atletas que 
não souberem nadar, principalmente da categoria infantil, menor e 
cadete. Salientamos a importância e o zelo com todas as pessoas no 
evento!
Não serão aceitas inscrições de barcos mistos.

Copa Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem
Campeonato Brasileiro de 1.000 m Canoagem Velocidade

Início das provas de canoagem velocidade: 19/10/2022
Início das provas de Paracanoagem: 21/10/2022

*A programação final será atualizada conforme próximos atualizações do boletim.

 

PROGRAMAÇÃO

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



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).
Só serão aceitos documentos para regularizações enviados até as 12:00 horas do dia 07 de 
outubro de 2022.
As inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente até as 23h59 horas do dia 12 de outubro 
de 2022. O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais) por atleta pago até o dia 12 
de outubro de 2022, após esta data o valor para todo o campeonato será de R$ 50,00 (cinquenta 
reais).
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.
1. Não serão aceitas inscrições por e-mail, apenas pelo SGE.
2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado.
3. NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES NO DIA E/OU LOCAL DA PROVA.
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 16 de outubro 2022 às 
23h59. Após esta data e horário, o/a atleta que não participar do campeonato em qualquer de 
uma das provas inscrito/a deverá pagar uma taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) ou então estará 
impedido de participar das provas do calendário de 2023.

INSCRIÇÕES



CATEGORIAS VELOCIDADE 

1.000 m 

 

Infan�l 

Caiaque masculino Mini K1 
Caiaque feminino Mini K1 
Canoa masculino Mini C1 
Canoa feminino Mini C1 

Menor 

Caiaque masculino K1 / K2 
Caiaque feminino K1  
Canoa masculino C1 / C2 
Canoa feminino C1  

Cadete 

Caiaque masculino K1 / K2 
Caiaque feminino K1  
Canoa masculino C1 / C2 
Canoa feminino C1  

Júnior 

Caiaque masculino K1 / K2 
Caiaque feminino K1 / K2 
Canoa masculino C1 / C2 
Canoa feminino C1  

Sênior 

Caiaque masculino K1 / K2 
Caiaque feminino K1 / K2 
Canoa masculino C1 / C2 
Canoa feminino C1 / C2 

Máster 
Caiaque masculino K1 / K2 
Caiaque feminino  
Canoa masculino  

PROVAS OLÍMPICAS / PARALÍMPICAS

Campeonato Brasileiro de 1.000 m Canoagem Velocidade
 



CATEGORIAS VELOCIDADE E 
PARACANOAGEM

1.000 m 500 m 200 m 

Infan�l 

Caiaque masculino  
Caiaque feminino  
Canoa masculino   
Canoa feminino   

Menor 

Caiaque masculino  

K2 / K4

K2 / K4

K2 / K4

Caiaque feminino   
Canoa masculino  
Canoa feminino   

Cadete 

Caiaque masculino     
Caiaque feminino  K2 / K4   
Canoa masculino    
Canoa feminino    

Júnior 

Caiaque masculino   
Caiaque feminino  K2 / K4   
Canoa masculino    
Canoa feminino    

Sênior 

Caiaque masculino    
Caiaque feminino  K2 / K4   
Canoa masculino    
Canoa feminino   

Máster 
Caiaque masculino   
Caiaque feminino    
Canoa masculino   

C2

C2
C2

C2
C2

C2

PARACANOAGEM
KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3, KLT1, KLT2 (Tetraplégico)

500 m 200 m

Paracanoagem 

*** Masculino   KL1 / KL2 / KL3
Feminino   KL1 / KL2 / KL3
Masculino   VL1 / VL2 / VL3
Feminino   VL1 / VL2 / VL3

Masculino   KLT1 / KLT2 
(100m)

 

PROVAS OLÍMPICAS / PARALÍMPICAS

Copa Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem



PONTUAÇÃO
CANOAGEM VELOCIDADE

A CBCa está em tratativa com possíveis locais para alojamentos e alimentação das equipes. 
Previsão de divulgação até 05/10/2022.

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

PONTUAÇÃO PARACANOAGEM
Colocação Provas Femininas – KL3, KL2, KL1, 

VL2 
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 
 

Colocação Categorias: infan�l, menor, cadete 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 
 



REGULAMENTO E ORIENTAÇÕES
O evento será regido pelo Regulamento de Canoagem Velocidade e Regulamento de 
Paracanoagem, disponíveis no site oficial da CBCa, link a seguir:

http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Regulamento%20Canoagem%20Velocidad
e%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.

PARACANOAGEM
As provas de Paracanoagem acontecerão simultaneamente ao evento de Canoagem Velocidade 
e servirão para pontuação no ranking anual dos atletas. Haverá divisão de premiação por equipe
entre Paracanoagem e Canoagem Velocidade. Informações sobre a Classificação Funcional serão
divulgadas no boletim nº 2.
Além da inscrição, o atleta necessita encaminhar os documentos referente a classificação 
funcional para o e-mail fatima.fernandes@canoagem.org.br. A lista de documentos necessários 
podem ser encontrados abaixo:

* Informação e Termo de Consentimento do Atleta - CBCa
* Diagnóstico do Atleta
* Certificado de Diagnóstico do Doutor
* Declaração de Complicações Médicas e Medidas de Emergência
* Documentos com Foto de Adaptações

EMBARCAÇÕES
A CBCa arcará com a despesa de transporte das embarcações para locação e emprestará para os 
clubes sem custo, mediante a reserva pré agendada e a disponibilidade de embarcações. Caso 
durante o evento, alguma embarcação seja flagrada tendo mau uso ou acondicionamento, a 
CBCa reserva-se o direto de imediatamente retirar a embarcação da entidade, sem a devolução 
da taxa de uso e manutenção. Não serão emprestados barcos diretamente a atletas.

PROTOCOLO DE COVID-19
Como sabem a situação da COVID-19 está flexibilizada no Brasil, desta forma a CBCa sugere aos 
clubes e atletas que levem máscaras e álcool em gel para uso diário de todos, durante a 
circulação em locais de grande movimento.
Cabe salientar que as medias podem ser restritas de acordo com o protocolo sanitário da cidade, 
estado ou país, portanto antes de viajar, verificar junto aos órgãos competentes a atual situação 
da pandemia para saber o jeito correto de proceder.



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 COMPLEMENTARES
Para informações complementares e dúvidas encaminhe sua solicitação para o seguinte 
email:

eventos@canoagem.org.br


