
COPAC 
REGRAS DE COMPETIÇÃO DE CANOAGEM SLALOM 

Os objetivos destas regras servem para dar o primeiro passo na regulamentação de 

competições de slalom COPAC (especificamente o Pan 

Americano de Slalom) e observar formas em que 

estas regras diferem das regras do Curso de Competição de Slalom da FIC. 

Embora as regras da FIC sejam principalmente utilizadas, alguns ajustes 

serão feitos para competições COPAC. 

O espírito por trás destas regras é motivar a participação de 

tantas federações COPAC quanto possível, a fim de estabelecer 

um Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom sólido anualmente. As regras 

definidas serão válidas para quaisquer campeonatos futuros que são 

bem conhecidos por todos os participantes de slalom, federações, atletas e 

treinadores. 

Estas regras serão temporárias e serao aplicadas somente 

até a participação universal das federações COPAC 

asseguradas, e o número de participantes torna-se demasiado elevado para 

organizar o Campeonato Pan-Americano de Canoagem Slalom de uma maneira que 

é conveniente para a maioria das federações. Quando isso ocorre, as 

regras devem ser revistas na forma em que foram 

estabelecidas. Revisoes de regras devem seguir as recomendações da COI, e seguir as 

recomendações dos proximos Sistemas de Qualificação Olimpicos da FIC. 

Estas regras seram válidas da data de publicação e podem ser revisadas anualmente para 

melhorias e correções, mantendo o espírito de participacao universal. Participação Universal é 

a política do COI para os Jogos Olimpicos e se aplicam igualmente as regras COPAC. Tambem 

complementa a necessidade da FIC de ter um forte Campeonato Continental e manter o 

Slalom no Programa Olimpico. 
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1. REGRAS DE COMPETICAO 

 

1.1 As regras de competição de Canoagem Slalom da FIC 

serão usadas para todas as competições COPAC. 

   2. Participação 

 

2.1 Todas as categorias no Capitulo II, Regras 6 das regras de 

Canoagem Slalom da FIC. 

 

2.2 Para Canoagem Slalom 

 

Femenino K1 
Masculino K1 
Femenino C1 
Masculino C1 
Femenino C2 
Masculino C2 

 

3. REGRAS DE COMPETIÇÃO PARA CAMPEONATOS PAN-
AMERICANOS  
 
3.1 Entradas numéricas para o Pan Americano COPAC devem 

ser enviadas para o comitê organizador 45 dias antes da competição e 

entradas nominais enviadas para o comitê organizador 14 dias antes da 

competição. No caso de os Campeonatos Pan-americanos serem 

também uma classificatoria da Fic as entradas nominais terao de ser introduzidas via 

sistema de entradas online da FIC.  Inscrições tardias para o Campeonato Pan 

Americano só serao aceitas pelo Juiz-Chefe da competição apos 

consulta com o comité executivo COPAC. 

 



3.2 A participação nos campeonatos Pan Americanos são ilimitadas. Cada 

federação COPAC, nomeará três atletas na reunião de lideres por evento para 

competir por medalhas individuais ou Pontos para Copas Nacionais. 

 

3.2.1 Competições realizadas em conjunto com (ou juntamente) com as 

competições de Slalom COPAC e nas quais a participação e limitada, as 

federações devem nomear seus respectivos competidores na mesma reunião 

referida na regra 3.2. 

 

3.3 Medalhas nacionais individuais serão limitadas a uma por evento e pais. 

 

3.4 Pontos de copa nacionais serao atribuídos a cada federacao COPAC 

participante COPAC para os três principais concorrentes de cada evento. Uma 

taca sera 

atribuída à Federação com o maior número de pontos. De acordo com a Regra 

de Canoagem Slalom 41.14.5 da FIC. 

3.5 As medalhas descritas nas regras 2.3 e 2.4 serao entregues aos melhores 

de cada evento e pais na conclusao da corrida. 

3.6 Semifinais e Finais devem ser organizadas no interesse do esporte, 

federacao, atletas e organizacao, em acordo com a COPAC e o organizador. Em 

casos onde as semifinais e finais sao organizadas de acordo com os resultados 

de todos os participantes (incluindo competidores Nao – COPAC), os resultados 

das nacoes COPAC serao extraidos dos resultados finais, e calculados 

separadamente de acordo com as regras 3.3 e 3.4. 

3.7 Quando possivel, competicoes de equipes devem ser realizadas. A COPAC 

deve concordar com qualquer exclusao de competicoes de equipes. 

3.8 Para qualquer competicao ser valida para campeonatos Pan Americanos, 

pelo menos tres embarcacoes ou equipes, devem correr. Nao sera necessario 

terminar a corrida. 

3.9 Equipes mistas (barcos de diferentes categorias e/ou paises) podem 

participar nas competicoes de equipe, mas nao se qualificam para medalhas ou 

pontos. 

3.10 Atletas de federacoes Nao COPAC podem participar em corridas nas 

quais condicoes exclusivas do resultado e ganhos da lista de membros COPAC 

sao usadas. Estes atletas somente serao permitidos de participar de acordo 

com o concenso dos organizadores do campeonato. Nos casos em que 

atletas de federações não-COPAC entram numa competição, é aconselhável 

que premiacoes também sejam dadas, para motivá-los e garantir que 



sua participação faz sentido. Organizadores também são livres para organizar 

semifinais e finais com esta ampla gama de participantes. 


