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São Paulo, 05 de outubro de 2014. 

 

Ref.:  III Etapa CAMPEONATO PAULISTA DE VELOCIDADE - Edição 2014 

 

Prezados Presidentes, 

 

Seguem abaixo as informações sobre o Campeonato Paulista de Velocidade – 500 e 200m 

 

Local: Raia Olímpica da USP, São Paulo - SP 

Data: 19 de Outubro de 2014 (Domingo) 

Horário: A partir das 8:00 h. 

 

I - Categorias de Idade 

 

Infantil – nascidos em 2002 ou posteriormente 

Menor – nascidos em 2000 e 2001 

Cadete – nascidos em 1998 e 1999 

Junior – nascidos em 1996 e 1997 

Sênior – nascidos entre 1995 e 1980 

Master – nascidos entre 1979 e anteriormente 

 

II - Distâncias e Categorias de Barco 

 

Provas Oficiais 

- Infantil - K1 escola         - masc. e fem. - 500 m 

- Menor  - K1, K2 e C1  - masc. e fem. - 500 m 

- Cadete  - K1, K2 e C1  - masc. e fem. - 500 m 

- Júnior - K1, K2 e C1  -  masc. e fem. - 500 e 200 m 

- Sênior  - K1, K2 e C1  - masc. e fem. - 500 e 200 m 

- Master - K1                             -          masc. e fem. - 500 e 200m 

- Open           -          C1         - fem.            - 500 e 200m 

 

Provas Extra: (apenas para atletas que não participarem de provas oficiais) 

- Menor  - K1 escola         - masc. e fem. - 500 m 

- Cadete  - K1 escola         - masc. e fem. - 500 m 

 

As provas de canoa divididas por idade somente serão disputadas nas categorias masculinas. As 

provas de canoa feminina serão disputadas na categoria de idade Open. 

Cada entidade poderá inscrever até 04 (quatro) embarcações por prova. 

É necessário um mínimo de duas associações e três embarcações para haver as provas nas 

categorias acima citadas. É permitido ao atleta subir de categoria, caso sua prova não tenha o 

número mínimo de participantes.  
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Será obrigatória a apresentação do documento de identidade (RG) de todos os atletas no controle 

de embarque de cada prova. Cabe ao chefe de equipe providenciar a documentação de seus 

atletas. 

Cada equipe será responsável por trazer as suas próprias embarcações. 

Recomendamos a utilização de elementos flutuadores em todos os barcos. 

É OBRIGATÓRIO o uso de coletes salva vidas para os atletas das categorias infantil e menor. 

É OBRIGATÓRIO o uso de coletes salva vidas para os atletas que forem competir nos barcos 

K1 escola. 

É OBRIGATÓRIO o uso de coletes salva vidas por todos que não souberem nadar. 

 

III – Inscrições 

 

As inscrições deverão ser realizadas através do FORMULÁRIO OFICIAL e enviadas 

impreterivelmente até o dia 15 de Outubro para o Comitê Organizador, através do e-mail: 

chrislentino@terra.com.br  . As inscrições serão validadas, apenas se forem enviadas no formulário 

abaixo via e-mail e só estarão confirmadas após o recebimento do e-mail de confirmação. 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORA DESTE PRAZO. 
 Obs: Após essa data, só poderão ocorrer alterações nas embarcações, apenas com os 

atletas inscritos até a data citada acima.   
 

A taxa de inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais) por atleta e deverá ser paga na reunião de chefe de 

equipe ou poderá ser depositada na conta abaixo sendo, neste caso, necessário apresentar uma 

cópia do recibo de depósito na reunião técnica. Apenas atletas dos Projetos Navega que disputarão 

as provas Extras, estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. 

 
 

BANCO: Bradesco  -   Agência: 2622-0  -  Conta Corrente: 16.661-8  

 Titular: Federação Paulista de Canoagem. 

 

Ao inscrever um atleta neste campeonato, o chefe de equipe assume que o mesmo está em 

condições físicas e técnicas adequadas para participar deste evento, sendo também responsável 

pelas boas condições do material que os seus atletas irão utilizar.  

É obrigatório o preenchimento do termo de responsabilidade, que deverá ser entregue na reunião 

técnica.  

 

IV – Reunião de Chefes de Equipe 

A reunião de Chefes de Equipes será realizada no domingo, dia 19 de outubro, às 8:00 hs, e nela 

serão confirmadas as inscrições e confirmados o programa de prova enviado e entregues os termos 

de responsabilidade de todos os atletas participantes do evento e também do chefe de 

equipe. 

É OBRIGATÓRIA a participação de um representante de cada equipe nesta reunião. 

 

mailto:chrislentino@terra.com.br
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O Campeonato Paulista de Canoagem Velocidade será regido pelo regulamento de Canoagem 

Velocidade da FPCa, da CBCa e por esta circular. Na eventualidade de conflito de informações, 

prevalecerá a informação desta circular. 

 

V - Alojamento 

A FPCa indica o CEPEUSP para  alojamento das delegações que desejarem pernoitar a partir do dia 

18 de outubro. O custo deste alojamento ficará a cargo das delegações e a reserva deverá ser feita 

com a antecedência exigida por esta entidade. 
 

VI – Alimentação 

Podem ser procuradas opções próximas à USP.  

A Sra. Neide (11 99930 2082 ou 96824 3506) fornece marmitex, desde que solicitados com 

antecedência. 

 

VII – Treinamento 

A Raia não estará liberada para treinamento antes da data do campeonato. 

Equipes que pretendem chegar em dia anterior ao evento deverão solicitar autorização de entrada 

antecipada ao Comitê Organizador até o dia 12 de outubro. 

 

VIII - Premiação 

Serão premiados os atletas 1º, 2o e 3º colocados nas respectivas categorias.  

Os atletas, nas suas respectivas categorias, na disputa das Provas Oficiais, pontuarão para a sua 

associação através do seguinte critério: 
 
 

1º colocado – 10 pontos                 3º colocado – 4 pontos                          5º colocado – 2 pontos 

2º colocado – 6 pontos                  4º colocado – 3 pontos                           6º colocado – 1 ponto 

 

Provas Extras não acumulam pontos para as equipes. 

 

A premiação por equipes será distribuída ao final da última etapa dos eventos de Velocidade de 

2014, após a somatória de todos os pontos obtidos pelos atletas de cada associação inscrita. 

 

Para maiores informações, contatar o Comitê Organizador pelo telefone (13) 99771-7346 ou a 

Federação Paulista de Canoagem pelo telefone (11) 2979-6528. 

 

             Saudações canoísticas,  

 

                          
                 Comitê Organizador 
 

Entregar os termos de responsabilidade de todos os atletas e do 

chefe de equipe na reunião técnica !  
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FORMULÁRIO OFICIAL DE INSCRIÇÃO  
Campeonato Paulista de Velocidade – 500 e 200m 

São Paulo – SP  19 de Outubro de 2014 

Até 15 de Outubro de 2014 
 

Associação: ____________________________________________________ 

Nome para contato: ______________________________________________ 

Cidade: ____________________ Telefone: (____) _____________________ 

Celular: (____) _________________ E-mail: __________________________ 

Nome do Chefe de Equipe: _________________________________________ 
 

 

Relação de Atletas:  

K1 / C1 / K1 escola  
Nome do Atleta Categoria Ano Nasc/to Barco Gênero 

500m     

EXEMPLO: José Santos                           Sênior 1990 K1 Masc 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

200m     

EXEMPLO: Antonio Silva                        Junior 1996 K1 Masc 
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K2 

Nome dos Atletas (escrever em uma linha apenas) Categoria Ano Nasc/to Barco Gênero 

500m     

EXEMPLO: Jose Santos e Mauro Souza                          Senior 1990 e 1991 K2 Masc 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

200m     

EXEMPLO: Jose Santos e Mauro Souza                          Senior 1990 e 1991 K2 Masc 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Nome: ________________________________________________________ 

Função: ________________________________________________________ 

Data:  ____ / ____ / ____  

Assinatura: ________________ 
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Termo de Responsabilidade 
 

 

Eu,_________________________________________________________________, 
responsável da equipe __________________________, declaro que todos os 
atletas da equipe relacionados no Formulário Oficial de Inscrição anexo e 
que estão inscritos para participar do Campeonato Paulista de 500 e 
200m, que será realizado no dia 19 de outubro de 2014 no município de 
São Paulo – SP, estão em condições físicas e técnicas adequadas para 
participar deste evento, sendo também responsável pelas boas 
condições do material que estes atletas irão utilizar. Declaro ainda 
que todos os atletas sabem nadar e no caso de não saberem nadar, 
utilizarão o colete salva vidas. 
Autorizo, por meio deste, o uso de fotos, filmes e outras gravações em que 
apareçam imagens e/ ou nomes dos atletas da equipe para finalidades 
legítimas. 

 

 
Nome do responsável:__________________________________________________ 
 
RG nº____________________ 
 
Assinatura: 

 


