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1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida Sprint e 

Seletiva para o Campeonato Mundial de Sprint 2021. 

1. Nome do evento: Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida Sprint e Seletiva 2021. 

2. Data: 18 a 20 de junho de 2021. 

3. Local:  Três Marias - MG 

3.1 Endereço completo: Pousada Paraíso dos Pássaros Ecovila, Área Rural da cidade de Três 

Marias - MG (40 km da cidade, pela estrada da Consciência), Rio São Francisco. 

  

 

4. Organização: 

APLAUDA BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA 

FEDERAÇÃO MINEIRA DE CANOAGEM - FEMIC 

                         

Supervisão: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM – CBCA 

 

5. APOIO:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS – MG 

               

                        

6. Programação completa:  

 

   
  Dia 18 SEXTA FEIRA: 

 

  09:00 as 17:00 – Treinos Livres 

  07:30 as 17:00 – Credenciamento de atletas e equipes – POUSADA PARAISO DOS PASSAROS 

  19:00 – Congresso Técnico – POUSADA PARAISO DOS PASSAROS 
   

Dia 19 SABADO: 

 

      06:00 as 07:30 – Café da Manha 

      07:00 as 09:00 - Treinos Livres 

       09:30 – Largada prova Sprint Canoagem descida 1ª descida (Camp. Brasileiro) 

       10:30 – Largada prova Sprint Canoagem descida 2ª descida (Camp. Brasileiro) 

       12:30 – Almoço 
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15:00 – Treinos Livres para a Seletiva (somente atletas que disputarão a seletiva conforme 

circular publicada no site da CBCa). 

 
Dia 20 DOMINGO: 

  

 07:00 as 08:00 – Café da manhã 

10:00 – Largada Seletiva 1ª Descida 

11:00 – Largada Seletiva 2ª Descida 

 13:00 – Cerimônia de premiação do Campeonato Brasileiro e a divulgação dos Classificados 

na Seletiva. 

 

7. Categorias de Idade Canoagem Descida 

Júnior – até 18 anos de idade 

Sênior – de 19 até 34 anos de idade 

Máster A – Acima de 35 anos de idade 

Máster B – Acima de 45 anos de idade 

Feminino Open – Livre de idade 

Feminino Master – Acima de 35 anos de idade 

Turismo Open – Livre de idade 

 

 
7.1 Categorias de Embarcação 

 

K1 - Masculino:  Júnior - Sênior - Máster A – Máster B. 

 

K1 – Feminino : Open – Master. 

 

Turismo open – Caiaques até 4,30 m de comprimento.  

             

 7.2 Características do Percurso Canoagem Descida 

A pista onde será realizada a prova de Sprint do Campeonato Brasileiro possui um percurso 

aproximado de 300 metros, com corredeiras de classe 1,2 e 3, com obstáculos naturais e 

artificiais que serão montados para que a prova atenda aos requisitos de acordo com o 

regulamento da modalidade.  

 

A pista onde será realizada o Segundo dia de Seletiva, possui um percurso de 

aproximadamente 400 metros, com corredeiras de nível 1,2 e 3 com obstáculos naturais e 

artificiais que serão montados para que a prova atenda aos requisitos de acordo com o 
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regulamento da modalidade.  Lembrando que para fins de seletiva será contabilizado os dois 

dias de evento. 

 8. Informações de Arbitragem e Cronometragem 

A Cronometragem será aferida pelo sistema de cronometragem MY LAPS BIB TAG com chip      

descartável colado no capacete do atleta, e a leitura do chip será coletada pelas antenas 

posicionadas nas linhas de chegada e largada. O tempo é aferido em milissegundos e publicado 

em seguida. 

8.1 Informações Gerais 

O primeiro dia de prova será válida como 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem 

Descida e como 1ª Etapa da seletiva para o Campeonato Mundial 2021.  

O segundo dia de prova será válido apenas para a Seletiva, sendo a 2ª Etapa da seletiva para o 

Mundial 2021. 

Para os atletas que pretendem apenas participar do Campeonato Brasileiro não será necessário 

que ele participe do segundo dia de provas, mas para quem busca a vaga para o Mundial é 

interessante que participe dos dois dias de competição pois a classificação será através da soma 

dos dois dias, como está descrito na circular publicada no site da CBCa. 

O atleta será obrigado a apresentar o laudo assinado por um profissional de saúde de um  teste 

de Covid-19 no momento do check-in das equipes na pousada. O teste deverá ter sido realizado 

no máximo dois dias antes da viagem do atleta, e deverá constar o resultado como negativo para 

Covid-19.  A não apresentação do laudo dos testes ou a apresentação do teste com o resultado 

positivo para Covid-19 impedirá que o atleta participe do evento e também impedirá que tenha 

acesso a área de alojamento e alimentação. 

9. Inscrições 

 

As inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente até o dia 16 de junho de 2021 

através dos link: http://extranet.canoagem.org.br  

e através do e-mail: leonardo.aplauda@gmail.com onde os atletas deverão 

solicitar a ficha de inscrição. Os atletas federados deverão fazer pelo site da CBCa 

e pelo e-mail mencionado acima.  

Caso o atleta tenha alguma dúvida em relação ao pagamento da inscrição ou necessite de 

alguma outra forma de pagamento, favor entrar em contato com: 

http://extranet.canoagem.org.br/
mailto:leonardo.aplauda@gmail.com
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Rafael Girotto (Supervisor da Modalidade): (67) - 99926-9971 (whats e tel) 

Leonardo Bueno (organizador e membro do comitê da Modalidade): (19) – 99999-7067 

(whats) 

Lauro Cesar Pereira (organizador): (38) – 99811-9980 

 

Para dúvidas relacionadas ao cadastro, entrar em contato pelo email:  

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

 

9.1 Valor das inscrições: 

 R$ 20,00  

 

A inscrição deverá ser paga no momento do check-in das equipes:  

 

10. Hospedagem e Alimentação:  

Haverá Alojamento gratuito em área de camping (as equipes precisarão levar barraca e roupa 

de cama) para todos os atletas e equipes a partir de sexta-feira dia 18/06 até o domingo dia 

20/06. 

A Pousada possui uma estrutura de quartos compartilhados, onde as equipes poderão fazer 

a reserva diretamente com a Pousada para ver a disponibilidade e o valor através dos 

Contatos: 038 99811-9980 (Lauro) e 038 99923-7501 (Juliana). 

Haverá alimentação para os atletas a partir de sábado dia 19/06, sendo Café da manhã, 

Almoço e Jantar e no domingo dia 20/06, café da manhã e almoço. 

Por se tratar de um momento de Pandemia o evento será todo realizado na área rural da 

cidade de Três Marias – MG, e usará a estrutura da Pousada Paraíso dos Pássaros Ecovila, 

como base para o Campeonato, sendo lá o local do alojamento, alimentação e reuniões de 

equipes. Essa decisão foi a medida mais segura encontrada pela prefeitura e o comitê da 

modalidade, afim de evitar aglomerações e aproveitar do ambiente isolado para dar mais 

segurança para os participantes e moradores da cidade. 

A Pousada fica a 40 km da cidade, no endereço: Pousada Paraíso dos Pássaros Ecovila, Área 

Rural da cidade de Três Marias - MG (40 km da cidade, pela estrada da Consciência), Rio São 

Francisco. 
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11. Reunião Chefes de Equipe 

A reunião de chefes de equipe será realizada na sexta-feira 18 às 19:00h, em local 

a definir. 

12. Premiação 

 

Canoagem Descida 
 

Na Canoagem Descida serão premiados os 05 primeiros colocados de cada 

categoria, e os 03 primeiros colocados da classificação geral masculino e feminino.  

             

            13. Regulamento 

O Regulamento da modalidade está publicado no site oficial da CBCa onde consta os 

equipamentos de segurança obrigatório e as demais regras que regem a modalidade, 

endereço: www.canoagem.org.br  

14. Contatos 

Supervisor 

Nome: Rafael Girotto 

Email: girottorafa@hotmail.com 

Telefone celular e Whatsapp : 67 99926-9971 

Telefone fixo:67 3241-2424 

Comitê organizador: 

 

Nome: Leonardo Bueno 

Email: vendas@aplauda.com 

Telefone e Whatsapp: 19 99999-7067 

Telefone Fixo: 19 3371 4440 

 

Nome: Lauro Cesar Pereira  

Telefone: (38) – 99811-9980 

 

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

