
                                     
 

Caros membros das Equipes Nacionais, 
 
A Federação de Canoagem Pan-Americana, a Canoe Kayak Canada e o Comitê de Organização Anfitrião 
sentem-se honrados em recebê-los no belo Lago Banook em Dartmouth, Nova Escócia, para o 
Campeonato Pan-Americano de Canoagem Sprint 2018. 
 
Essa competição de elite também servirá como classificação para os Jogos Pan-Americanos e o 
Campeonato de Paracanoagem. 
 
Nosso objetivo é oferecer a todos os atletas e membros de equipes uma experiência excepcional. 
 
O Comitê de Organização Anfitrião preparará comunicações contínuas para garantir que todos os 
participantes tenham informações úteis e possam se preparar da melhor forma possível em sua estadia 
aqui em Dartmouth. 
 
Estamos ansiosos para ver todos vocês em setembro. 
 
Atenciosamente, 
 
 

    
 

 
João Tomasini Schwertner        LA Dempster & Chris Keevill Casey Wade 
Presidente da COPAC        Vice-Presidente de Canoagem PanAm 2018                Canoe Kayak 
Canada 

 
  



                                     
 

Sobre Halifax / Dartmouth: 
 
Durante sua estadia, esperamos que vocês fiquem à vontade para ver algumas das atrações incríveis e 
experimentar nossa cultura e herança únicas. As atrações próximas incluem o Museu Canadense da 
Imigração no Píer 21, Museu Marítimo do Atlântico, Halifax Citadel National Historic Site, Peggy’s Cove, 
Halifax Harbour Water Tours e os Jardins Públicos. 
 
 Clique aqui para mais informações. 
 

 

Programa preliminar do Campeonato Pan-Americano de 
Canoagem 2018  
Juniores / Seniores / Paracanoagem 

Os Eventos Classificatórios dos Jogos Pan-Americanos estão destacados 
em azul 
 

Programa: Seniores  

Caiaque 
Masculino 

 

 
Caiaque Feminino 

 
 

Canoagem Masculina 
 

Canoagem Feminina 
 

K1 200 m K1 200 m  C1 1000 m C1 200 m 
K4 500 m K1 500 m  C2 1000 m C2 500 m 

K1 1000 m K2 500 m    
K2 1000 m K4 500 m  C1 200 m C1 500 m 
K2 200 m K2 200 m  C2 200 m C2 200 m 
K1 500 m K1 1000 m C1 500 m C1 1000 m 
K2 500 m K2 1000 m C2 500 m C2 1000 m 

K4 1000 m K4 1000 m   

PROGRAMA DE JUNIORES E PARACANOAGEM  
[ Com base em Eventos da ICF] 

Caiaque 
Masculino JR Caiaque Feminino JR 

Canoagem 
Masculina JR 

Canoagem Feminina 
JR 

Paracanoagem 
200 m 

K1 1000 m K1 500 m C1 200 m C1 200 m Feminino KL1  
K2 1000 m K2 500 m C1 1000 m C2 200 m Feminino KL2 
K4 500 m K4 500 m C2 1000 m C1 500 m Feminino KL3 
K1 200 m K1 200 m C2 500 m C2 500 m Feminino VL1 
K1 500 m K2 1000 m   Feminino VL2 

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



                                     
 

 

 

Nelo, fornecedor oficial de barcos: 
 
É com muito prazer que anunciamos a Nelo como nossa fornecedora oficial de barcos. Visite o portal da 
Nelo Rental abaixo para providenciar todas as suas solicitações de aluguel de barcos.  

 

 

 

Acomodações: 

O Comitê de Organização Anfitrião providenciou preços preferenciais nos hotéis de Dartmouth para 
garantir que todas as necessidades das equipes sejam atendidas. Os preços especiais entram em vigor 
na terça-feira, 11 de setembro e terminam no domingo, 16 de setembro de 2018. 
 
Por favor, observe que setembro é o mês mais movimentado na indústria hoteleiro local. É muito 
importante que todas as equipes reservem seus quartos e paguem diretamente até 28 de maio de 
2018. Observe que os quartos podem ser cancelados com base na política de cancelamento de cada 
hotel sem nenhuma penalidade. Por favor, observe que todos os preços estão indicados em dólares 
canadenses. Para conversão em dólares americanos, por favor clique aqui. 
 
 

Hotel preferido Preço Nº de quartos 
disponíveis 

Informações de reserva 

The Hearth Stone Inn 
* Inclui 
estacionamento, 
Wi-Fi e café da 
manhã completo 

C$ 175,48 (inclui 
impostos, baseado 
em ocupação dupla) 

35 quartos 
duplos 
15 quartos 
unitários 

Ligue para 1-800-565-1275 
* Indique que você está agendando 
para o Campeonato Pan-Americano 
de Canoagem 2018 

Delta Hotels - 
Marriot 
* Inclui 
estacionamento e 
Wi-Fi 

C$ 186,03 
(inclui impostos, 
baseado em 
ocupação dupla) 

30 quartos 
duplos 

Ligue para 1-888-890-3222 
*Indique que você está agendando 
para o Campeonato Pan-Americano 
de Canoagem 2018 
Clique aqui para fazer uma reserva 
on-line 

Best Western Plus 
* Inclui 
estacionamento, 

C$ 181,35 (inclui 
impostos, baseado 
em ocupação dupla) 

41 quartos 
duplos 

Ligue para 1-866-676-9846 * 
Indique que você está agendando 

http://www.nelorental.com/


                                     
 

 

Wi-Fi e bufê de café 
da manhã completo 

para o Campeonato Pan-Americano 
de Canoagem 2018 

Hampton Inn & 
Suites by Hilton 
* Inclui 
estacionamento, 
Wi-Fi, bufê de café 
da manhã completo 
e cestas de café da 
manhã para viagem 

C$ 197,73 
(inclui impostos, 
baseado em 
ocupação dupla) 

30 quartos 
duplos 

Ligue para 1-877-406-7701 * 
Indique que você está agendando 
para o Campeonato Pan-Americano 
de Canoagem 2018 

 

Clique aqui para ver no mapa a distância dos hotéis até o local da corrida. Será fornecido transporte de 
ida e volta do local. 

 

Pedido de visto e solicitação de informações: 
 
Por favor, preencha o formulário de informações de atleta/membro de equipe clicando no formulário 
abaixo e retornando-o para gm@adckc.ca até 12 de abril de 2018.  
 
Formulário em inglês 
Formulário em espanhol 
Formulário em francês 
Formulário em português 

Inclua todos os atletas em potencial e membros de equipes nacionais que possam participar para 
garantir que possamos enviar a você uma carta de convite completa até 26 de abril de 2018. Essa carta 
pode, então, ser enviada com seus pedidos de visto. 
 
Os participantes são incentivados a fazerem o pedido aproximadamente 12 semanas antes da data de 
partida para garantir que recebam o visto a tempo. 

O Canadá não tem centros de visto em todos os países, então é importante que os delegados visitem o 
site do consulado canadense para o processamento do pedido de visto. Informações sobre como enviar 
um pedido de visto e documentação necessária estão disponíveis no site.  

O tempo de processamento de pedidos de visto varia dependendo do centro de visto e da época do 
ano.   

  



                                     
 

 

 Pedidos eletrônicos (e-Apps). Envio para um Centro de Requerimento de Visto 
(VAC, Visa Application Centre) 

(Pessoalmente ou por correio) 

  

∙  Esse sistema permite que os clientes 
enviem pedidos on-line. 

  

∙  Os delegados que optarem por fazer o 
pedido on-line não precisarão enviar seus 
passaportes até serem solicitados a fazê-lo 
por um oficial de visto. 

  

∙  O centro de visto enviará ao solicitante 
instruções sobre como e para onde enviar 
seus passaportes para finalizar o processo de 
visto.  

  

∙  Os VACs são fornecedores de serviço 
comerciais autorizados pelo Canadá a 
oferecerem serviços específicos aos 
solicitantes.  

∙  Os VACs oferecem um número de serviços 
aos clientes, incluindo ajuda aos solicitantes a 
preencherem formulários, responder 
perguntas e garantir que os pedidos estejam 
completos. 

∙  Reduz atrasos ou negações desnecessárias 
devido a pedidos incompletos. 

∙  Os VACs servem como um ponto de coleta 
para os solicitantes requeridos a 
fornecerem biometria. 

∙  Os VACs enviam os pedidos aos centros de 
visto e transmitem as decisões aos 
solicitantes de forma segura e confidencial. 

∙  Os VACs não processam pedidos de visto e 
não têm autoridade para tomar decisões. 

 

NOVIDADE - Autorização Eletrônica de Viagem (eTA, Electronic Travel Authorization) 

A partir de 10 de novembro de 2016, espera-se dos cidadãos estrangeiros isentos de visto uma 
Viagem (eTA) para voar ou transitar pelo Canadá. As exceções incluem cidadãos dos EUA e viajantes 
com um visto canadense válido. Os cidadãos canadenses, incluindo cidadãos com dupla cidadania, e 
residentes permanentes no Canadá não são qualificados para solicitar uma eTA. 

Se você tem alguma pergunta sobre a importação de bens relacionados ao seu evento, por favor entre 
em contato com o Programa de Serviços de Eventos e Convenções Internacionais (IECSP, International 
Events and Conventions Services Program) na Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá (CBSA, 
Canada Border Services Agency). 

 

  

http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas-all.asp#%5Ch
http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas-all.asp#%5Ch


                                     
 

Prazos importantes a serem lembrados: 
 
12 de abril:  Entrega em dia do formulário de atletas / membros de equipes nacionais para facilitar a 
carta de convite de visto 
28 de maio:  Requisitos de reserva de hotel 
15 de junho: Entradas numéricas dentro do prazo 
6 de julho:  Reservar todos os requisitos de aluguel de barcos no site da Nelo 
13 de julho:  Entradas nominais dentro do prazo 
 
Esteja atento a pronunciamentos futuros e detalhes adicionais! 
 

Para mais informações e dúvidas, entre em contato: 
 
Andrew Russell 

 

 

 
Gerente, Campeonato Pan-Americano de Canoagem Sprint 2018 
(902) 466-99252 
e-mail:  gm@adckc.ca 

 
 
 

  


