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Obs. As informações em VERMELHO contidas neste documento podem 
receber alterações se assim necessário for pela organização do evento e 
comitê. 

 

 

 

 

1. Nome do evento: Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo 2019 
 
2. Data: 01 e 02 de Junho de 2019. 

3. Local: Iate Clube de Londrina 

 

3.1 Endereço completo: Av. Higienópolis, 2.135 – Centro (43) 3324-6300 

Londrina - PR 

4. Organização:  
E.L.C.P – Equipe Londrinense de Caiaque Pólo 
Iate Clube de Londrina 
Supervisão da CBCa – Confederação Brasileira de Canoagem 

5. Patrocinadores:  

6. Apoiadores:  

CBCa – Confederação Brasileira de Canoagem 

Prefeitura Municipal de Londrina 

FEL – Fundação de Esportes de Londrina 

Iate Clube de Londrina 

Escola de Canoagem e Remo de Londrina 
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7. Programação provisória:  

 
Nº 

Data e 
horário  

 Discriminação  

1 
31/04/2019 
20:30min 

Reunião de Líderes de equipes  

3 
01/05/2019 
07h00min 

 
Vistoria e escrutínio de 

equipamentos 
 

4 
01/05/2019 

08h00min (ou 
antes) 

 Início da competição dia 1  

5 x  Treino da Seleção  

6 
02/05/2019 

8h00min 
 Início da competição dia 2  

7 
x 
 

 Treino Seleção  

8 
02/05/2019 
17h30min  

 Encerramento e premiação  

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) 
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8. Categorias de Idade  
 
Serão abertas as seguintes categorias, desde que haja um número mínimo de 

03 (três) equipes inscritas: 

 

Iniciante (Série Prata) – equipes com atletas em seu primeiro ou segundo ano de 
competição; 

Sênior (Série Ouro) – equipes de atletas com nível superior. 

 

 

 Requisito   

Categorias    

Iniciante (Série Prata) 

Menos de 2 

anos de 

prática da 

modalidade 

  

Sênior 

Mais de 2 

anos de 

prática da 

modalidade 

  

 

9. Características do Percurso 

O local do evento já é um marco para a modalidade, sede de 
campeonatos nacionais e internacionais (Pan-americano 2013, Sul Americano 
2018). O Iate Clube de Londrina conta com uma excelente estrutura como, 
banheiros e vestiários, locais para repouso e descanso dos atletas. 

Localiza-se no maior ponto turístico da cidade de Londrina, o Lago 
Igapó que este localizado ao centro da bela cidade. 
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10. Inscrições 

Para confirmação de inscrição, enviar e-mail para: 

leonardo_colomera@hotmail.com e guilherme_rabelo@hotmail.com 

Para dúvidas relacionadas ao cadastro, entrar em contato pelo e-mail 

cadastro@cbca.org.br ou pelo telefone 41 3083 2600. 

Valor das inscrições: Sênior / Série Prata 

 

1ª Fase – Até o dia 17/05 (Sexta-Feira) de 2019 = Valor R$90,00 (sênior) / R$ 
50,00 (Série Prata) por pessoa 

 

2ª Fase –  Do dia 2 0 /05 (Segunda-feira) até 30/05 (Quinta-feira) de 2019 = 
Valor R$150,00 (Sênior) / R$ 80,00 (Série Prata) por pessoa 

 

*OS PRAZOS SERÃO SEGUIDOS RIGOROSAMENTE! 

 

Os valores deverão ser depositados para: 

 

Banco: Itaú 

AG: 6947 

C/C: 08433-8 

Leonardo de Andrade Colomera 

CPF: 092.228.309-54 

 

Ou 

 

Banco do Brasil:  

AG: 3509-2  

C/C: 33610-6  

Guilherme Rabelo de Paula 

CPF: 076.945.079-26 

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

 leonardo_colomera@hotmail.com - (43) 9 9947-3051 
guilherme_rabelo@hotmail.com - (43) 9 9927-5372 

  

mailto:leonardo_colomera@hotmail.com
mailto:guilherme_rabelo@hotmail.com
mailto:cadastro@cbca.org.br
mailto:leonardo_colomera@hotmail.com
mailto:guilherme_rabelo@hotmail.com
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11. Alojamento  
11.1 Local: Ministério e pousada Resgatando Vidas (Rua Elisio turino 450 

jardim, Sabará, Londrina, PR 86066-000)  

11.2   Link Localização: https://goo.gl/maps/SwrdQhqcRtCfyPYQ9 

11.3 O alojamento conta com, banheiro, vestiário, piscina, academia, salão 
social, refeitório, televisão e estacionamento.  

11.4 Cada atleta deve trazer sua roupa de cama e banho. 

 

11.2 Alimentação 

As refeições NÃO estão inclusas no pacote da pousada, mesmo assim será 
servido café da manhã, almoço e janta na pousada. 

Será cobrado o valor de R$ 15,00 por refeição à vontade. 

Cada atleta deve quitar seu consumo diretamente com os responsáveis do local.  

 
  

https://goo.gl/maps/SwrdQhqcRtCfyPYQ9
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12. Reunião de Chefes de Equipe 

 
A reunião com os chefes de equipe será realizada apenas com 

confirmação prévia dos mesmos, do diretor da modalidade, técnico da seleção 
brasileira e organizadores do evento.  

 
- Confirmada presença, a reunião será realizada dia ,31/04/2019 às 20h30min 

 

13. Premiação 

 

Todos os integrantes das equipes classificadas entre as 3 primeiras 

colocações irão receber medalhas, série prata e sênior 

 
 
14.  Arbitragem:  
 

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

Acatando as solicitações do comitê de arbitragem. 

 

15. Regulamento 

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

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

 
  

http://www.canoagem.org.br/
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16. Diretrizes Gerais 

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

 

Haverá vistoria técnica dos equipamentos na manhã do dia 01/05/2019. 

A organização fornecerá 02 jogos de caiaques (10 unidades); para as 
equipes que solicitarem antecipadamente até dia 17/05/2019. 

 

2 - Todos os equipamentos obrigatórios (caiaque, remos, 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. 

 

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. 
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17. Observações IMPORTANTES e implantação de novos sistemas. 

 

1 - Cada líder de equipe deve informar o nome completo de todas os atletas e 

apontar 2 para serem árbitros oficiais do campeonato até 15 dias antes da 

competição. 

 

2 - Árbitros aptos e que cumpram com todos os deveres no decorrer da 

competição irão receber reembolso de até 20% do valor da inscrição após o 

evento no domingo 02/06. 

 

3 – A reunião do dia 31/04 às 20H, terá como objetivo também denominar o 

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

 

4 – Serão cobrados equipamentos de mesma cor para cada equipe. Ex: Barcos, 

lycras e coletes de mesma cor. 

5 – Os árbitros devem inspecionar as equipes antes da partida. 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. 
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16. Contatos e dúvidas. 

 

Diretor Supervisor da modalidade: Guilherme Monteiro Caetano Galvão 

Telefone: (15) 9 9794-4309 

Email: guilhermecmg@yahoo.com.br 

 

16.1 Organização: 
 

 

 

Gelson Moreira Souza (Coordenador da Escola de Canoagem e Remo de 
Londrina) 
E-mail: gelsoncanoa@gmail.com 

Telefone: (43) 9 9956-2238 

 

Guilherme Rabelo (Organizador responsável pelo evento) 
E-mail: guilherme_rabelo@hotmail.com 

Telefone: (43) 9 9927-5372 

 

Leonardo Colomera (Organizador responsável pelo evento) 
E-mail: leonardo_colomera@hotmail.com 

Telefone: (43) 9 9947-3051 

 
 

Em caso de dúvidas, sugestões ou solicitações não hesitem em comunicar 
e/ou entrar em contato de qualquer maneira. As informações descritas 
acima serão seguidas rigorosamente. 

mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br
mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br
mailto:gelsoncanoa@gmail.com
mailto:guilherme_rabelo@hotmail.com
mailto:leonardo_colomera@hotmail.com

