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1. Nome do evento 

23° Campeonato Brasileiro de Caiaque Pólo 2017 – Seletiva Nacional para o 

Pan-Americano 2017 (Argentina). 

 

2. Data 

24 a 25 de junho de 2017. 

 

3. Local  

Parque de Eventos, Extrema. 

 

3.1 Endereço  

Av. Delegado Waldermar Gomes Pinto.  

Extrema - MG Cep37640.000. 

 

4. Realização 

Prefeitura Municipal de Extrema. 

4.1 Organização 

Limiar  Produções. 

Supervisão da CBCa – Confederação Brasileira de Canoagem. 

 

5. Patrocinadores 

 

6. Apoiadores 

 

7. Programação completa 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Nº 

 
Data e horário  

 
Gênero 

1 
24/06/2017 

7h30 ás 8h30 
Café da manhã 
Testes seletiva 

2 
24/06/2017 

08h30 ás 9h30 
Escrutínio de equipamentos 

Reunião de Arbitragem 

3 
24/06/2017 
9h30 ás 14h 

Jogos 

4 
24/06/2017 

14h ás 14h30 
Jogo de exibição (seleção) 

5 
24/06/2017 

14h30 as 17h30 
Jogos 

6 
24/06/2017 

19h30 ás 22h 
Jantar 

Confraternização 

7 
25/06/2017 

7h30 ás 8h30 
Café da manhã 

8 
25/06/2017 

8h30 ás 13h30 
Jogos 

9 
25/06/2017 

13h30 ás 14h30 
Premiação  

Encerramento  

10 
25/06/2017 

14h30 ás 15h30 
Seletiva nacional 

*Este pré-cronograma poderá sofrer alterações se necessário pela organização 

 

O cronograma oficial será enviado com um dia de antecedência pela 
organização e 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). 

 

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. 

 

9. Características do Percurso 

 

O local da competição será dentro do Parque de eventos da Cidade. Um local 

já conhecido por abrigar os maiores eventos realizados em Extrema.   



 

 
 

Sendo um dos pontos turísticos da cidade, o parque possui uma estrutura 

impar para a realização de grandes eventos, já comprovados em outras ocasiões.   

 

10. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente até o dia 16 de 

junho de 2017 no link oficial:  http://extranet.canoagem.org.br. 

Para confirmação de inscrição, enviar e-mail para: aki.daniel@gmail.com 

juntamente com comprovante de pagamentos e tamanho de camisetas. (O pagamento 

e e-mail deve obrigatoriamente ser enviado por uma única pessoa, representando seu 

time ou associação.) 

Somente atletas devidamente regularizados junto à CBCa poderão 

participar do evento. Para regularizar seu cadastro acesse: 

http://www.canoagem.org.br. 

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

cadastro@canoagem.org.br. 

 

Valor das inscrições: 

 

1ª Fase– Até o dia 09/06 (Sexta-Feira) de 2017 = Valor de R$90,00 por pessoa para serie 

Ouro e R$50,00 por pessoa para serie Prata 

2ª Fase– Do dia 10/06 (Sábado) até 16/03 (sexta-feira) de 2017 = Valor 

R$110,00 por pessoa para serie Ouro e R$70,00 por pessoa para serie Prata. 

3ª Fase – Do dia 17/06 (Sábado) até 24/03 (sexta-feira) de 2017 = Valor 

R$120,00 por pessoa para serie Ouro e R$80,00 por pessoa para serie Prata, sem a 

camiseta do campeonato inclusa.  

 

*OS PRAZOS SERÃO SEGUIDOS RIGOROSAMENTE! 
 

Os valores deverão ser depositados para: 

Banco: CAIXA 

Conta Corrente: 00022020-7 

Agência: 4900 

http://extranet.canoagem.org.br/
mailto:igorcrescente@gmail.com.br
mailto:cadastro@canoagem.org.br


 

 
 

DANIEL SIRATSUTI 

CPF: 089.308.906.01 

*ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTO COM A INSCRIÇÃO 
PARA:igorcrescente@gmail.com e aki.daniel@gmail.com 

 

11. Alojamento 

Ginásio Poliesportivo de Extrema: Rua, João Mendes, nº 86 – Centro. 
Extrema MG. 

* A ORGANIZAÇÃO FORNECERÁ APENAS OS COLCHONETES 

 

12. Alimentação (café da manhã e jantar) 

O café da manhã e jantar serão servidos no Ginásio Poliesportivo, local do 
alojamento. 

A organização fornecerá frutas para os atletas durante o evento. 
 

13. Premiação 

 

Todos os integrantes das equipes classificadas entre as três primeiras 

colocações irão receber medalhas 

As três primeiras equipes receberam troféus de suas respectivas 

categorias. 

 
 

14. Arbitragem  

 

Cabe ao chefe de arbitragem e seu comitê, selecionar até 8 (oito) atletas, 
sendo no máximo dois atletas de uma mesma equipe para auxiliar na arbitragem do 
evento. 

Cada equipe deverá obrigatoriamente ceder os árbitros selecionados. 

15. Regulamento 

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

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

 

15. Diretrizes Gerais 

 
Será respeitado o regulamento homologado pela CBCa e ICF. 

http://www.canoagem.org.br/


 

 
 

Haverá vistoria técnica dos equipamentos na manhã do dia 24/06/2017.  

A organização fornecerá 02 jogos de caiaques (10 unidades); para as equipes 

que não possuem caiaques adequados para a prática da modalidade. 

Todos os equipamentos obrigatórios (caiaque, remos,  colete,  capacete  com 

grade  e  saia)  deverão  estar  de  acordo  com  as  normas  da Federação 

Internacional de Canoagem (ICF). Os equipamentos que não estiverem dentro da 

regulamentação serão removidos da competição. 

Os atletas deverão estar presentes no local evento com no mínimo 1 hora de 

antecedência de sua partida. 

A competição contará com contadores eletrônicos regressivos de Tempo e 

Clock Shot  manual. 

 

 

16. Observações IMPORTANTES e implantação de novos sistemas. 

 

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

lycras e coletes de mesma cor. 

Será disponibilizado o regulamento oficial da ICF (International Canoe 

Federation) do caiaque pólo para evitar desgastes em discussões de regras. 

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. 

 

17.  Contatos e dúvidas. 

 

Diretor Supervisor da modalidade: Leonardo de Andrade Colomera 

Telefone: (43) 3356-4564 – (43) 9947-3051 

Email: leonardo_colomera@hotmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/leocolomera 

 

Organização: LIMIAR 

Organizador:Igor Crescente 

E-mail: igorcrescente@gmail.com.br 

mailto:leonardo_colomera@hotmail.com
mailto:igorcrescente@gmail.com.br


 

 
 

Telefone: (35) 99206-0773 

Organizador: Daniel Sira 

E-mail:daniel.siratsuti@limiarphotodesign.com 

Telefone: (19) 98191-9012 
 
 
 

* 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:daniel.siratsuti@limiarphotodesign.com

