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1. Nome do evento: Campeonato Brasileiro Canoagem Caiaque Polo Lindoia 2020. 

 
2. Data: 21 e 22 de novembro 2020 

3. Local: Grande Lago de Lindoia   

 

3.1 Endereço completo: Avenida do contorno, Mirante do Lago S/N – Lindoia – SP 

 

4. Organização:  

 Gabriel de Souza Cózaro  

 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

 Prefeitura Municipal de Lindóia  

 

5. Supervisão  

 CBCa – Confederação Brasileira de Canoagem 

 Comitê Caiaque Polo - CBCa 

6. Apoiadores:  
 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

 Secretaria Municipal de Trânsito  

 Secretaria Municipal da Saúde 

 Prefeitura Municipal de Lindoia 

 CBCa - Confederação Brasileira de Canoagem 

 Comitê Caiaque Polo – CBCa 

 Bioleve. 
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7. Programação completa: CRONOGRAMA PENSADO PARA 10 EQUIPES 

Nº Data Horário Gênero Local 

1 
Sexta-Feira 

20/11/2020 
 

20hs 
 

Reunião Chefe de Equipe 
 

 
Quiosque do 

Lago  

2 
Sexta-Feira 

20/11/2020 
22h00 LIVRE LIVRE 

3 
Sábado 

21/11/2020 
07h00 Vistoria e escrutinagem de 

Equipamentos  
Grande Lago 

4 
Sábado 

21/11/2020 
08h00 Inicio da Competição (1º DIA) Grande Lago 

5 
 

Sábado 

21/11/2020 

 
12h00 

ALMOÇO 
Possibilidade de não parar para o 

almoço 

 

LIVRE 

6 
Sábado 

21/11/2020 
17h00 Fim da competição (1º DIA) Grande Lago 

7 
 

Sábado 

21/11/2020 

 
18h00 

        Reunião da Seleção 
Sênior Masc. e Fem. e Sub 

21 

 
Grande Lago 

8 
 

Sábado 

21/11/2020 

 

20hs 
LIVRE 
Jantar 

 

LIVRE 

9 
Domingo 

22/11/2020 
08h00 Inicio da Competição (2º DIA) Grande Lago 

10 
 

Domingo 

22/11/2020 

 
12h30 

ALMOÇO 
Possibilidade de não parar para o 

almoço 

 

LIVRE 

11 
Domingo 

22/11/2020 
15h00 FIM da Competição (2º DIA) Grande Lago 

12 
 

Domingo 

22/11/2020 

 
15h30 

 
Encerramento e Premiação 

 
Grande Lago 

 

O cronograma de jogos terá de ser impreterivelmente cumprido.  

Atrasos serão tolerados de acordo com as normas da ICF (Atrasos de 10 minutos  

W.O., considerando no mínimo 5 atletas alinhados). 

Obs.: Os horários poderão ser alterados de acordo com a 

Organização, podendo ser adiantado os jogos. 
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8. Categorias 
 

Serão abertas as seguintes categorias, desde que haja um número mínimo de 

03 (três) equipes inscritas: 

 Série Prata – equipes com atletas em seu primeiro ou segundo ano de 

competição; 

 Série Ouro – equipes de atletas com nível superior, com prática com mais de 2 

anos de Caiaque Polo; 

 Sub 15 – equipes com atletas até 15 anos de idade; 

 Feminino – equipes com atletas femininos. 

9. Características do Percurso 

O local de competição é uma quadra oficial de Caiaque Polo.  

O Comitê Caiaque Polo da CBCa APROVOU como apta o local para a realização da 

competição do Campeonato Brasileiro de Canoagem Caiaque Polo 2020 e possui o uso 

exclusivo do espaço público nos dias de competições.  

Lindoia está localizada na região do Circuito das Águas do Estado de São Paulo, há 180 km 

da Capital, é considerado um destino turístico por possuir o turismo Termal e Eco Turismo. 

10. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente até o 01/11/2020 e o pagamento 

até dia 10/11/2020 

Para confirmação de inscrição, enviar e-mail para:  

 gabrielcozaro@gmail.com 

Valor das inscrições: 

Valor 

Série OURO por ATLETA – R$90,00 

Série PRATA por ATLETA – R$ 70,00 

Sub 15 e feminino – Grátis 
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Pagamentos 

1ª Fase – 25 de outubro a 10 de novembro = R$ 90,00/Série Ouro 

2ª Fase – Após dia 10 de novembro de 2020 = R$ 110,00/Série Ouro 

1ª Fase – 25 de outubro a 10 de novembro de 2020 = R$ 70,00/Série Prata 

2ª Fase – Após dia 10 de novembro de 2020 = R$ 90,00/Série Prata 

 

*OS PRAZOS SERÃO SEGUIDOS RIGOROSAMENTE! 
 
Os valores deverão ser depositados para: 
 

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

OP: 013 

Conta Poupança: 00300642-3 

Agência: 1177 

Nome: GABRIEL DE SOUZA CÓZARO 

CPF: 348.517.708-39 

*ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTO COM A INSCRIÇÃO PARA:  

gabrielcozaro@gmail.com 

 

11. Hospedagens 

Para atendê-los melhor e com conforto, a organização indica algumas pousadas, havendo 
interesse entrar em contato com a organização. 

http://www.hotelsantiago33.com.br/ 

11.1 Alojamento GRATUITO 

A Secretaria de Esportes disponibilizou o Ginásio Municipal para a hospedagem dos atletas.  

Trazer colchões/Saco de dormir, roupa de cama e banho. 
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11.2 Alimentação 

 Café da manhã e almoço/jantar: 

 Café da manhã: Para quem ficar em Pousada/hotel café da manhã incluso. 
(Alojamento, o café da manhã ficará por conta do atleta).  

 Almoço/Jantar: Tratar direto com restaurantes locais (por conta de cada atleta). 

 Frutas e Água: A organização fornecerá. 

         

12. Reunião de Chefes de Equipe 
 

A reunião com os chefes de equipe será realizada no dia 20/11/2020 sexta-feira, às 20hs. 
  

13. Premiação 
 

Todos os integrantes das equipes classificadas entre as três primeiras colocações 

irão receber medalhas (PRATA, OURO, Sub 15 e feminino). 
 

14.  Arbitragem:  
 

Cada equipe deverá obrigatoriamente indicar, no mínimo, 2 (dois) árbitros. 

Acatando as solicitações da Organização. 

15. Regulamento 

O Regulamento da modalidade está publicado no site oficial da CBCa:  

www.canoagem.org.br e será disponibilizado no evento. 

 

16. Diretrizes Gerais 
 
1 - Será respeitado o regulamento homologado pela CBCa e ICF. 

Haverá vistoria técnica dos equipamentos na manhã do dia 21/11/2020, às 7h00 no 

Grande Lago. 

 

2 - Todos os equipamentos obrigatórios (caiaque, remo, colete, capacete com grade e saia) 

obrigatoriamente deverão estar de acordo com as normas da Federação Internacional de 

Canoagem (ICF). 

Os equipamentos que não estiverem com o mínimo de regulamentação IRÁ SER 

REMOVIDO DA COMPETIÇÃO. 

http://www.canoagem.org.br/
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3 - Os atletas deverão estar presentes no local evento com no mínimo 1 hora de 

antecedência de sua partida. 

 

4 – Contaremos com contadores eletrônicos regressivos de Tempo e Clock Shot. (ainda em 

analise) 

 

5 – Seguir rigorosamente o PROTOCOLO de retorno aos treinos/competição (COVID)  da 

canoagem brasileira. 

 

 

17. Observações IMPORTANTES e implantação de novos sistemas. 
 

1 - Cada líder de equipe deve informar o nome completo de todos os atletas e apontar 2 

para serem árbitros oficiais do campeonato até 15 dias antes da competição. 

 

2 – A reunião do dia 20/11 às 20hs será de curta duração e terá como objetivo denominar 

o comitê de arbitragem da competição e outros critérios importantes para o evento. 

 

3 – A vistoria técnica e escrutinagem de equipamentos serão realizadas e serão barrados 

equipamentos inaptos. 

A organização comercializará pequenos materiais como fitas e colas. Portanto é 

recomendado que fossem regularizados antecipadamente.  

Exemplo de itens a serem reprovados: Remendos mal feitos e/ou mal acabados, biqueiras 

que não ofereçam o mínimo de proteção ou que estejam descolando, remos com farpas de 

carbono e kevlar expostos, capacetes com feche danificado, grades soltas ou mal soldadas. 

 

4 – Serão cobrados equipamentos de mesma cor para cada equipe da Série Ouro apenas.  

Exemplo: Barcos, lycras e coletes da mesma cor. 

 

5 – Na Série Prata serão cobrados equipamentos de mesma cor apenas Coletes e Lycras.  

 

6 – Será disponibilizado o regulamento oficial da ICF (International Canoe Federation) do 

Kayak Polo para evitar desgastes em discussões de regras. 

7 – Os árbitros devem inspecionar as equipes antes da partida, como Cor dos caiaques 
(somente para série ouro) e ambas as séries Coletes e Lycras. Os números do capacete e 
colete para série prata não serão cobrados devido a maioria dos atletas não possuem 
equipamentos completos e emprestam capacetes durante os dias de competição. 
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Em caso de equipes com uniforme e/ou equipamentos inadequados serão previamente 
orientados a se regularem e se não houver 5 atletas alinhados até 10 min após o horário 
de início da partida será considerado W.O. Caso haja necessidade de empréstimo de barcos 
o Técnico ou Capitão do time deverá informar a mesa e arbitragem para que seja de 
conhecimento. 

8 – Os árbitros deverão vistoriar e comunicar a mesa caso haja atletas, torcida, familiares, 
amigos em torno da raia. Só deverá iniciar o jogo depois de retirada dos NÃO autorizados 
em torno da raia e apenas o Técnico e um auxiliar e que o mesmo esteja inscrito na 
competição que poderão estar orientando o time. Em hipótese alguma poderá ter atletas 
na água orientando o time em jogo. 

O técnico e o auxiliar deverão estar inscritos e com suas inscrições regularizadas/pagas 
(pode ser atletas). 
 

18. Contatos e dúvidas. 
 
Diretor Responsável  
Gabriel de Souza Cózaro 
Telefone:  - WhatsApp (019) 98156-8953 
Email : gabrielcozaro@yahoo.com.br 
 

19. Organização: 
 

Gabriel de Souza Cózaro  

Rafaela Hipólito Cremasco 

Mateus Tafner Ayres 

Caio Moreno Pereira Romão 

Telefone: WhatsApp (019) 98156-8953 

E-mail:  gabrielcozaro@gmail.com 
 

 
 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas, sugestões ou solicitações, entrar em contato. 

As informações descritas acima serão seguidas rigorosamente. 


