
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

18 A 19 DE ABRIL DE 2020 

 

 

 

Organização:                                                    Apoio: 

  



 

 

Organização: Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa 
 
Apoio: Comitê Olímpico do Brasil - COB e Comitê Brasileiro de Clubes – CBC 
 
Local: Raia Olímpica da USP – CEPEUSP 
 
Endereço da raia: Av. Professor Mello Moraes, 1382 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-030 
 
Categoria: Canoagem Velocidade: Infantil, Menor, Cadete, Júnior, Sênior e Máster 
 
Período e horário do evento: 
17/04/2020, 09:00 as 18:00 – Reunião técnica e treinamentos. 
18/04/2020, 08:00 as 18:00  – Competições. 
19/04/2020, 08:00 as 18:00   – Competições. 
 
Regulamento e orientações 
   O evento será regido pelo Regulamento de Canoagem Velocidade da CBCa, disponíveis em seu 
site oficial disponibilizado no endereço eletrônico: 
http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regulamento/id/277. 
Será obrigatória a apresentação do documento de identidade (RG ou proporcional) de todos os atletas no 
controle de embarque de cada prova, além de que os Chefes de Equipe deverão apresentar o Termo de 
inscrição e sessão do uso de imagem, no ato do credenciamento de sua equipe no mais tardar no dia 
29/03/2019.  
A apresentação e conferência da documentação, e de responsabilidade do Chefe de Equipe. 
SERÁ OBRIGATÓRIO A INSCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO TREINADOR CHEFE DE CADA EQUIPE, BEM COMO 
E TAMBÉM, DO CHEFE DE EQUIPE DE CADA EQUIPE. 
 
Categorias e distâncias: 

Categorias 1000m  
(masculino e feminino) 

500m 
(masculino e 
feminino) 

200m 
(masculino e feminino) 

Infantil X X   

Menor X X   

Cadete X X   

Júnior X X X 

Sênior X X X 

Master X X X 

 
Observações: 
 Na Copa Brasil 2020, não ocorrerão provas de K4, em nenhuma categoria e / ou distância. 
Na Copa Brasil 2020, não serão permitidas embarcações mistas. 
 
A. Em embarcações coletivas (K2 e C2), será permitida substituição de no máximo 50% dos tripulantes, 1h 
antes do início das provas do turno do dia. 
 
B. Atletas da categoria infantil e menor não poderão subir de categoria; 



 

 

C. Recomendamos o uso de coletes salva-vidas para todos os atletas que não souberem nadar, 
principalmente da categoria infantil, menor e cadetes. 
  
D. Cada atleta poderá competir em apenas uma categoria de idade durante todo o evento; 
  
E. Caso não haja inscrições suficientes de 03 três barcos de 03 (três) diferentes entidades filiadas a CBCa, 
os/as atletas poderão ser convidados a competir em categoria única – “Open” ou categoria 
imediatamente superior.  
 
Não ocorrerá provas em que não tenham pelo menos 03 três barcos de 03 (três) diferentes entidades 
filiadas a CBCa. 
 
Inscrições 
As inscrições deverão ser feitas pelas associações através do SGE da CBCa: sge.cbca.org.br. 
Não serão permitidas inscrições de barcos mistos. 
O prazo final para as inscrições será dia 06/04/2020. 
Taxa de inscrição: R$ 20,00 até o dia 06/03, após essa data será cobrado R$ 40,00 até o dia do evento. 
 
Inscrição numérica  
 Deverá ocorrer até o dia 18/03/2020, a partir do formulário disponibilizado na página de 
inscrições do evento, que pode ser acessada clicando aqui. 
 A inscrição numérica é uma relação de quantos atletas que cada clube/associação levará em cada 
prova. Estes números deverão ser similares aos que serão preenchidos posteriormente na inscrição 
nominal. 
 
Inscrição Nominal 
 A Confederação Brasileira de Canoagem está planejando um apoio ao Comitê Brasileiro de Clubes 
- CBC, para tanto as inscrições nominais para quem pretende ter o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes* 
devem ser realizadas até o dia 17 de março. O encerramento das inscrições nominais será dia 06 de abril. 
Porém quem realizar a inscrição após o dia 17 de março não poderá obter os benefícios pelo CBC. 
 As inscrições nominais ocorrerão via Sistema, o qual será enviado o link em breve. 
 
Valores de inscrição 
R$ 20,00 por atleta até 06/03. 
R$ 40,00 de 07/03 até o dia do evento. 
 - As inscrições serão pagas somente pelo sistema da CBCa, por meio de boleto bancário, cartão 
de débito ou crédito. 
 
Observações 

A. Somente atletas com cadastro regular até o dia 16 de março de 2020 poderão ser inscritos, bem 
como entidades devidamente em situação regular. Para regularizar os cadastros os filiados 
deverão acessar a página da CBCa. 

B. B. Será obrigatória a apresentação do termo de inscrição na reunião técnica, assinado por todos 
os atletas e chefe de equipe. 

C. Não serão aceitas inscrições por e-mail, apenas pelo sistema SGE. 
D. Não haverá limite de inscrições por associação. 
E. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado, nem mesmo no dia e local da prova. 

http://www.canoagem.org.br/evento/pagina/nome/inscricoes/paginas_id/1729/eventos_id/1539


 

 

F. Nas inscrições online deverão ser registrados obrigatoriamente também os membros das equipes, 
como chefes de equipe, técnicos e demais membros que se façam necessários. 

G. As entidades terão um prazo máximo de 02 (dois) dias antes do início das provas, ou seja, até 15 
de abril de 2020 até as 24 horas, para a exclusão de atletas do programa de provas, que poderá 
ser realizada diretamente no sistema de inscrições da CBCa, unicamente com este fim. Não será 
facultada a possibilidade de exclusão de atletas na reunião de Chefes de Equipe e a entidade que 
não o fizer no prazo acima mencionado, e o atleta não participar da Copa Brasil 2020, terá que 
pagar uma multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) ou ocorrerá o bloqueio do referido atleta durante 
o ano de 2020 para as demais competições. 

  
Numerais 
    Será obrigatória a utilização de numeral por todos os barcos em todas as provas do evento sob pena de 
desclassificação. 
    Os numerais serão fornecidos pela CBCa e as delegações são responsáveis pela devida e necessária 
fixação dos numerais (de 1 a 6) em suas respectivas embarcações, sob pena de desclassificação daquelas 
embarcações que cruzarem a meta sem a devida identificação da raia, de acordo regras da competição. 
 
Pontuação e Premiação 
Serão premiados os 06 (seis) primeiros colocados de cada prova nas distâncias de 1000, 500 e 200m. 
Para a premiação por associação, serão utilizados os critérios e pontuações previstas no regulamento de 
competições. 
A tabela de pontuação está demonstrada logo abaixo nas especificações de Canoagem Velocidade. 
 
Reunião Técnica 
    A Reunião Técnica de Canoagem Velocidade é obrigatória para os Chefes de equipe, e será realizada no 
dia 17 de abril, às 16:00h, na raia de competição. 
  
Programa Provisório 
Dia 18/04/2020 – provas de 1000m e 500m 
Dia 19/04/2020 – Provas de 500m e 200m 
  Atenção, esse programa poderá ser alterado de acordo com o número de inscritos no evento. 
O programa final com a descrição de horários e participantes em cada prova, será divulgado no dia 
13/04/2020 no site da CBCa. 
 
Hospedagem e Alimentação 
 Os participantes serão responsáveis por sua hospedagem e alimentação no evento. Seguem 
abaixo algumas sugestões de restaurantes próximos à raia; 
·       Lanchonete CEPEUSP - (11) 3034-3745 
·       Sweden Restaurante - (11) 3031-6994 
·       Dentinhos Fast Food - (11) 3032-8280 
·       Restaurante Central - (11) 3091-3318 
·       Restaurante Theodora - (11) 3031-7196 
·       Restaurante Chinatown - (11) 3088-8220 
 
Embarcações e Equipamentos de Canoagem Velocidade 
A CBCa não irá disponibilizar embarcações e/ou equipamentos para locação/empréstimo. 



 

 

Também informamos que a CBCa, não disponibilizará tendas ou barracas para uso da Equipes, assim, a 
logística de cada Equipe, será de sua responsabilidade. 
 
Pontuação Canoagem Velocidade 

Colocação Categorias Infantil, Menor e Cadete Demais categorias 

1º Colocado 20 10 

2º Colocado 18 9 

3º Colocado 16 8 

4º Colocado 14 7 

5º Colocado 12 6 

6º Colocado 10 5 

 
Dúvidas 
Dúvidas sobre a Canoagem Velocidade serão esclarecidas pelo Supervisor da Modalidade, Sr. Alvaro Acco 
Koslowski através do e-mail: alvaro.acco@canoagem.org.br. 
  
Atenciosamente, 
 

Confederação Brasileira de Canoagem 


