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Diga não ao doping 
 

CBCa 050/2018 
Curitiba, 20 de junho de 2018. 

 
A todas as Federações Pan-americanas e Sul-americanas de Canoagem 

 

  A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa - tem o prazer de convidar sua 

Federação para o CAMPEONATO PAN-AMERICANO E SUL-AMERICANO DE CANOAGEM SLALOM 

2018, a ser realizado em TRÊS COROAS (RS), de 19 a 21 de outubro de 2018. 

  Embora tenha havido pouco tempo desde que fomos contatados sobre as 

possibilidades de sediar o evento, um grande esforço de trabalho foi feito, especialmente pela 

Prefeitura de Três Coroas e pelo clube local de canoagem - ASTECA. 

  Três Coroas já sediou grandes eventos nos anos 90, como as finais da Copa do 

Mundo de Canoagem Slalom de 1996 e o Campeonato Mundial de Canoagem Slalom de 1997. 

Ela também sediou o primeiro Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom em 1995 com 

a participação de lendas como Cathy e David Hearn e outros. O clube ASTECA e a cidade estão 

muito animados para reviver um evento importante e para receber você e sua equipe. 

  A CBCa e Três Coroas aceitaram esse desafio em tão pouco tempo, porque 

entendemos a importância de ter um Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom no ano 

anterior aos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, onde a Canoagem Slalom está incluída 

pela segunda vez na história. Devemos mostrar à PASO - Organização Pan-Americana do Esporte 

- o que somos capazes para permanecer no Programa dos Jogos. 

  Também estamos entusiasmados em organizar um campo de treinamento, 

financiado e apoiado pelo PASO. 

  Neste momento, forneceremos informações primárias e rápidas para as primeiras 

medidas de logística a serem tomadas. Dentro de um período de uma semana, um primeiro 

boletim será enviado com informações mais detalhadas sobre acomodação, transporte local, 

agendamento de eventos provisórios e outras informações relevantes. 

  O aeroporto de chegada mais próximo é Porto Alegre, de 1.5 a 2 horas de carro 

até Três Coroas. A organização deve apoiar o transporte de seu barco para Três Coroas. 

  O curso está localizado no Parque das Laranjeiras, a 14 km do centro da cidade, 

com uma ótima estrutura de aventura. 

  Estamos ansiosos para conhecê-lo em Três Coroas, desejando uma estadia muito 

agradável durante a competição. 

   

  Atenciosamente. 

João Tomasini Schwertner 

Presidente 


