
 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS E COMPROMISSOS DO COMITÊ DE CANOAGEM OCEÂNICA DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM 

 

 

SÃO ATITUDES E PROVIDÊNCIAS ESPETADAS AO SE CANDIDATAR PARA SEDIAR UMA ETAPA NACIONAL DA 

MODALIDADE: 

 

Ao enviar ofício à CBCa o proponente estará ciente e de acordo com as seguintes providências a serem 

adotadas antes, durante e após o evento: 

 

Providências técnicas: 

 

-Firmar contrato de compromisso com a CBCa em relação às obrigações e procedimentos; 

-Gerar aviso de prova que contenham informações sobre o evento, tais como: data, local, características 

do local e da raia, classes, distâncias, formas de inscrição, taxas, kits dos atletas, opções de alojamento e 

hospedagem, distâncias, formas de premiação, indicações de locais e parcerias para  alimentação, prazos, 

requisitos, carta náutica, horários, etc; 

- Providenciar Equipe técnica capacitada de acordo com a magnitude do evento e conhecedora do 

regulamento de Canoagem Oceânica da CBCa; 

- Enviar ofício aos bombeiros, secretaria de saúde, polícia militar ou guarda municipal, trânsito  e capitania 

dos Portos; 

-Confeccionar medalhas e troféus que poderão ser personalizados a critério da organização do evento, no 

quantitativo de 36 medalhas de ouro, 36 de prata, 36 de bronze e 3 troféus de 1, 2 e 3 lugar para equipes. 

Podendo haver mais dois troféus de primeiro lugar para os canoistas fita azul de ambos os sexos, a critério 

da organização; 

-Divulgar e promover o evento nas mídias impressas, digitais e televisão, com a inclusão da logo da CBCa 

em todo material de divulgação ( banners, camisetas, etc), documentar através de fotos e imagens e 

enviar cópia do material gerado à CBCa 

- Seguir o regulamento da CBCa em relação às categorias, distâncias adequadas, pontuação, embarcações, 

etc. 

-Isentar a taxa de inscrição quando houver, das categorias Júnior e Paracanoagem; 



 

-Aplicar desconto de 50% na taxa de inscrição, quando houver, para as categorias sub 23 , e master a 

partir de 60 anos (F,G,H,I) 

- O promotor do evento poderá incluir categorias festivas a título de incentivo, de acordo com sua 

realidade regional; 

-Poderá haver premiação em espécie e distribuição de brindes à critério da organização e do patrocinador 

do evento; 

 

Materiais e estrutura em terra: 

 

- Disponibilizar 02 tendas de no mínimo 3x3 (para cronometragem e arbitragem); 

- pórtico inflável de chegada ou windflags; 

- buzina para largada; 

- 03 mesas com cadeiras (para entregar e confirmação de numeral); 

- ponto de energia nas tendas; 

- sistema de som e microfone, com locutor; 

-bandeiras amarelas e vermelhas com cabo; 

-Disponibilizar banheiro químico e/ ou local apropriado semelhante separadamente para homens , 

mulheres, e adaptados; 

- Sistema computadorizado e impressora para apuração, classificação e pontuação dos competidores e 

equipes de acordo com regulamento da CBCa; 

- ambulância e/ou socorristas em terra; 

- pranchetas e canetas; 

- pódium de 03 colocações no mínimo; 

- numerais de corpo (em vinil, tecido ou TNT) numerados de 001 a 250 (obrigatório) e números adesivos 

equivalentes sempre que for possível; 

- alfinetes para prender os numerais de corpo; 

-No mínimo  água e frutas para os atletas no local da prova durante e após o evento; 

-- 6 staffs para auxílio na distribuição de numerais, cronometragem e outros. 

No mínimo 3 cronômetros e / ou sistema eletrônico de cronometragem; 

 

Materiais/estrutura no mar: 

- 04 boias coloridas com cabo e âncora, para sinalização do percurso quando necessário; 



 

- No mínimo 04 barcos a motor para apoio de percurso, devidamente tripulados; 

- apoio do bombeiro, defesa civil ou órgão militar (resgate dentro da água, além dos barcos da 

organização); 

- Diretor de segurança náutica e árbitro de percurso à bordo de embarcação a motor de fácil 

deslocamento; 

-Radios de comunicação entre a arbitragem no mar e na terra, e também entre os barcos de apoio; 

-Promover reunião técnica com os chefes de equipe ou com os atletas para esclarecimentos e últimas 

informações; 

-Sempre que possível, dispor locar adequado para armazenamento das embarcações na véspera do 

evento, em local seguro e próximo ao local do evento. 

-Sempre que possível criar estrutura de apoio ao atleta, com água doce para lavar os equipamentos, 

cabides, área de recuperação com massagem, etc. 

-Solicitar com antecedência mínima de 3 meses qualquer auxílio em relação ao fornecimento de 

premiação por parte da CBCa; 

 

Viabilizar Locais para alojamento: 

- escolas (ou outro local) para alojamento das equipes, disponíveis a partir da 5ª feira que antecede ao 

evento após as 18h00, com banheiros preparados para banho (chuveiros) e com acessibilidade para 

deficientes; 

 

- Translado, hospedagem e alimentação para o Supervisor ou representante do Comitê de Canoagem 

Oceânica da CBCa a partir de 5ª feira.  

 

Acessibilidade 

 

Por se tratar de uma modalidade que conta com a participação de atletas da Paracanoagem , precisamos 

que o local seja acessível a eles, inclusive os alojamentos. 

 

Documento criado e publicado no site da CBCa em 31 de julho de 2020. 


