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CONVITE 
Copa Brasil de Canoagem Slalom – 3ª Etapa 

24 a 26 de agosto 

Foz do Iguaçu - Paraná 

  
É com enorme satisfação que a Confederação Brasileira de Canoagem, Federação Paranaense 
de Canoagem e Itaipu Binacional convidam as equipes nacionais a participarem da 3ª Etapa da 
Copa Brasil de Canoagem Slalom que acontecerá na Cidade de Foz do Iguaçu, nos dias 24, 25 e 
26 de agosto de 2012. 
 
Com uma boa estrutura, a Itaipu Binacional estará recebendo de braços abertos os futuros 
campeões para que possam desfrutar um pouco do Canal Itaipu, o único da América Latina 
construído especialmente para a prática da Canoagem Slalom.  
 
Além disso, no dia 23 de agosto, o Ministério do Esporte estará repassando aos Núcleos que 
integram o Projeto “Selo de Canoagem da CBCa”, os equipamentos destinados à iniciação 
desportiva que serão fundamentais para a preparação ao Campeonato Mundial Júnior e Sub 23 
de 2015 e Jogos Olímpicos de 2016 e 2020. 
 
Assim como a Itaipu Binacional, o Ministério do Esporte acredita que a base para se construir o 
celeiro de grandes campeões se inicia oferecendo boas estruturas aos atletas de tenra idade. A 
todos esses jovens atletas brasileiros, bem como aos mais veteranos e demais membros das 
Equipes, sejam todos bem-vindos.   
 
  

João Tomasini Schwertner 
Presidente 

 
Valdecir Fernandes da Cruz 

Presidente 
 

Gilmar A. Piolla 
Superintendente de Comunicação Social – Itaipu Binacional 
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Organização: Federação Paranaense de Canoagem, Confederação Brasileira de Canoagem e 
Instituto Meninos do Lago 
Patrocinador: Itaipu Binacional 

PROGRAMAÇÃO 

*** Programação provisória sujeita à adequação após a finalização das inscrições *** 
  
 
23 de agosto (quinta feira) 
 
Entrega das embarcações aos Núcleos com Selo de Canoagem da CBCa 
14 horas  
Abertura dos alojamentos para as equipes 
18 horas 
Entrega dos Jalecos e Ordem de Largada Oficial para os participantes da 2ª Divisão 
19 horas – no alojamento 
 
24 de agosto (sexta feira) – 2ª Divisão 
  
Desinfecção  (barcos coletes salva-vidas, remos e capacetes): 
8h às 9h30m e das 14h às 15h30m  
Início Treinos Oficiais para a 1ª Divisão - Canal Itaipu (Pista Principal): 
8h às 11h30m e das 13h30m às 16 horas 
Início das Provas Oficiais para a 2ª Divisão – Canal Itaipu (Pista Iniciantes): 
09h – Demonstração de Pista 
09h30 às 11h30 – 14h às 17 horas (apenas duas descidas, não haverá eliminatórias e semi). 
Montagem de Pista – 1ª Divisão (Pista Principal) 
16h – 17h 
Reunião Chefe de Equipe – Alojamento 
19h30m 
Premiação – 2ª Divisão 
20 horas - alojamento  
  
25 de agosto (sábado) – 1ª Divisão 
  
Desinfecção  
8h às 9h 
Demonstração de Pista 
9h 
ELIMINATÓRIAS (duas descidas) 
C2 MASCULINO  //  C1 FEMININO  //  C1 MASCULINO  //  K1 FEMININO 
K1 MASCULINO 
 Demonstração de Pista para Semifinal e Final 
17h 
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26 de agosto – domingo – SEMIFINAIS e FINAIS – 1ª Divisão 
 
Das 8h às 15 horas: Nas categorias onde houver 10 ou mais barcos, participarão os 10 melhores 
nas semifinais e apenas 5 para as finais. Categorias com 09 ou menos embarcações, participam 
os 05 melhores barcos nas semifinais e três para as finais. 
  

 Provas por Equipe – 15 horas 
 
Premiação 
16h 
 

***As competições deverão obedecer as normas da Federação Internacional de Canoagem e as 
estabelecidas no Caderno de Encargos e Diretrizes da Confederação Brasileira de Canoagem, 
em especial quanto aos seguintes itens: 
  
DAS CLASSES E CATEGORIAS NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS – RANKING 
  
As classes se referem aos modelos de embarcações e as categorias às idades dos atletas. As 
classes e categorias abaixo apresentadas serão consideradas oficiais e adotadas no ranking em 
todas as etapas do Circuito Nacional de Canoagem Slalom. 
  
1ª Divisão 
 
Caiaque: masculino K1MME, K1MJR, K1MSR e K1MMT (menor, júnior, sênior e máster) 
Caiaque: feminino K1FME, K1FJR e K1FSR (menor, júnior e sênior) 
Canoa: masculina C1MME, C1MJR e C1MSR (menor, júnior e sênior) 
Canoa: feminina C1FUN (única) 
Canoa Dupla – masculina C2MJR e C2MSR (júnior e sênior) 
 
2ª Divisão 
  
Caiaque: masculino K1MIN, K1MME, K1MJR e K1MSR (infantil, menor, júnior e sênior) 
Caiaque: feminino K1FIN, K1FME, K1FJR e K1FSR (infantil, menor, júnior e sênior) 
Canoa: masculina C1MIN, C1MME, C1MJR e C1MSR (infantil, menor, júnior e sênior) 
Canoa: feminina C1FIN, C1FME e C1FJR (infantil, menor e júnior) 
Canoa Dupla: masculina C2MIN, CEMME, C2MJR e C2MSR (infantil, menor, júnior e sênior) 
Canoa Dupla: Feminina C2FIN, C2FME e C2FJR (infantil, menor, júnior) 
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DAS CATEGORIAS POR IDADE 
  
INFANTIL – O Atleta será considerado da categoria infantil até o último dia do ano em que 
completar 12 anos; 
MENOR- O Atleta será considerado da categoria menor, durante o primeiro dia do ano que o 
mesmo completar 13 anos, até o último dia do ano em que completar 14 anos; 
JÚNIOR – O Atleta será considerado da categoria júnior durante o primeiro dia do ano que o 
mesmo completar 15 anos, até o último dia do ano que completar 18 anos; 
SÊNIOR – O Atleta será considerado da categoria sênior durante o primeiro dia do ano que o 
mesmo completar 19 anos, até o último dia do ano que completar 29 anos; 
  
Obs1: O que determina a categoria do canoísta é o ano em que nasceu independentemente do 
dia ou mês. Assim, um atleta que tenha nascido no ano de 1990, pertencerá à categoria 
JÚNIOR, durante o período de 1º de janeiro do ano de 2005 até 31 de dezembro de 2008, 
independentemente do dia do seu aniversário ou o mês da realização da prova. 
Obs2: Na 1ª Divisão (Categoria Oficial) existirá sempre a possibilidade do atleta subir de 
categoria, nunca de descer, à exceção do atleta Master pretender participar da Sênior. 
Obs3: Na 2ª Divisão (Categoria Iniciantes) o atleta não poderá subir ou descer de categoria. 
 
*** EQUIPES QUE FIZEREM INSCRIÇÕES DE ATLETAS DE FORMA EQUIVOCADA NA QUESTÃO 
DAS CATEGORIAS POR IDADE, TERÃO COMO CONSEQUÊNCIA AS DESCLASSIFICAÇÕES DOS 
MENCIONADOS ATLETAS EM TODAS AS PROVAS DO EVENTO.  CASO HAJA REICIDÊNCIA NO 
PRÓXIMO EVENTO, A EQUIPE PERDERÁ TODOS OS PONTOS DO RANKING NACIONAL.  
 
DO RANKING DE ASSOCIAÇÕES 
  
Os atletas somarão os pontos para os seus respectivos Clubes, na última etapa do Circuito 
Nacional (Campeonato Brasileiro e Copa Brasil) o Clube que obtiver o maior número de pontos 
deverá ser consagrado como Campeão do Circuito Nacional devendo receber troféu e 
premiação a ser definida pelo Comitê. 
  
A pontuação conquistada pelo atleta na etapa única do Campeonato Brasileiro deverá ser 
multiplicada por 2 (dobro) para fins do Ranking Nacional. 
  
Dois rankings serão apresentados pela CBCa: 1ª DIVISÃO (OFICIAL) e 2ª DIVISÃO (INICIANTES). 
O comportamento inadequado dos atletas, dirigentes ou chefes de equipe durante a respectiva 
participação nos eventos (alojamento, provas...) poderão ser passíveis de penalização pelo STJD 
(Superior Tribunal de Justiça Desportivo) que optará pela cassação ou não de eventual 
pontuação da equipe sem prejuízo das demais punições possíveis. 
  
Após cada evento realizado, o Comitê da Modalidade deverá disponibilizar no site da CBCa o 
ranking devidamente atualizado. Todas as provas do Circuito Nacional (Brasileiro e Copa Brasil) 
deverão ser somatórias para o ranking. 
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As inscrições realizadas até dia 17 de agosto será cobrado R$ 40,00 por atleta. Após esse dia, 
será cobrado o valor de R$ 60,00 por atleta. 
 
De acordo com o regulamento, disponível em 
http://www.cbca.org.br/newcbca/pagina/index/nome/caderno_de_encargos_e_diretrizes/id/2
20  somente poderão participar do evento filiados com situação cadastral regular junto à CBCa. 
  
Para efetuar as inscrições acesse o sistema no link: http://extranet.canoagem.org.br 
  
Para regularizar a situação cadastral de associações e atletas acesse: 
http://www.cbca.org.br/newcbca/pagina/index/nome/cadastro/id/5 
  
Dúvidas sobre cadastro ou sistema de inscrição entre em contato pelo email: 
cadastro@cbca.org.br 
 

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

 
A organização do evento conseguiu a colaboração da Escola Arnaldo Izidoro, que fica situada na 
Vila C, próxima a Itaipu Binacional, que servirá como alojamento para os atletas os quais terão 
direito a: 
 
Quinta feira – dia 23 
- Jantar 
 
Sexta feira (24), Sábado (25) e Domingo (26) 
- Café da manhã, 
- Almoço 
- Jantar 
 
No momento da chegada da delegação no estabelecimento, o Chefe de Equipe deverá realizar 
os pagamentos das inscrições e assinar o Termo de Responsabilidade. 
 
***A Escola Arnaldo Izidoro e o Município de Foz do Iguaçu não terão colchões para 
empréstimos. Cada atleta deverá trazer o seu juntamente com roupa de cama e cobertores. 
 
Após as 22 horas não poderá haver barulhos e os portões serão fechados estando impedido o 
acesso de qualquer membro de delegação.  
  
 
 
 
 
 

http://www.cbca.org.br/newcbca/pagina/index/nome/caderno_de_encargos_e_diretrizes/id/220
http://www.cbca.org.br/newcbca/pagina/index/nome/caderno_de_encargos_e_diretrizes/id/220
http://extranet.canoagem.org.br/
http://www.cbca.org.br/newcbca/pagina/index/nome/cadastro/id/5
mailto:cadastro@cbca.org.br


Rua Pedro Basso, 700 – Jardim Pólo Centro – Foz do Iguaçu - PR - CEP 85.863-756 
Telefone (45) 3027 2052        e-mail:  fepacan@hotmail.com 

 
 
 

 

Download termo de responsabilidade de alojamento.  
 
Essa solicitação de alojamento deverá ser realizada pelo Chefe de Equipe até o dia 17 de 
agosto, pelos seguintes e-mails: argos@cbca.org.br  e fepacan@hotmail.com       
  
Além do alojamento oferecido pela organização, Foz do Iguaçu, como um dos principais 
destinos turísticos do Brasil, dispõe de uma gama enorme de hotéis e pousadas voltados aos 
mais variados interesses e disponibilidades aquisitivas. Conhecendo a realidade do esporte, a 
organização indica algumas pousadas abaixo mencionadas. Esclarece que não existe nenhuma 
parceria com os estabelecimentos comerciais e, por esse motivo, cada equipe deverá tratar de 
preços e condições diretamente com os respectivos proprietários. 
 
POUSADA BAMBU 
http://www.hostelbambu.com/ 
 
POUSADA SONHO MEU 
http://www.pousadasonhomeufoz.com.br/ 
 
POUSADA CHARM 
http://www.iguassucharmsuites.com.br/pousada-em-foz/index.html 
 
PUSADA MINHA CASA 
E:mail reservas@pousadaminhacasa.com  
45 3025 4900  
 
CAMPING E POUSADA INTERNACIONAL 
http://www.campinginternacional.com.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbca.org.br/arquivos/ckfinder/files/Termo%20de%20Responsabilidade%20-%20alojamento%20-%20slalom%202%20divisao%202011.doc
mailto:argos@cbca.org.br
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