
CAMPEONATO BRASILEIRO DE CANOAGEM DESCIDA 
COPA BRASIL DE CANOAGEM SLALOM EXTREMO

10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022

Programação:

Sexta Feira 10/06

 10h00 – Clinica de formação para professores de iniciação a canoagem, será ministrada pelo
atleta olímpico Charles Corrêa, 11° Colocado nos Jogos Rio 2016 e integrante da seleção 
brasileira de canoagem desde 2010.

 17h30 – Congresso Técnico – Local do Alojamento.

Sábado 11/06

 08h00 as 10h30 -Saída do transporte às 08h00 da praça Beira Rio para levar os atletas até a 
largada para descida de reconhecimento;

 11h00 – Saída do transporte para a largada;
 13h00 – Largada prova de Descida Clássica. (Local será informado aos atletas, durante o 

congresso técnico, de acordo com o volume do Rio – percurso de aproximadamente 3,5km);
 14h00 – Largada prova de Descida Clássica – Categoria Creek, a largada será na chegada da 

prova Clássica e Slalom Extremo (largada será em massa – Todos juntos);
 16h30 – Tomada de tempo Canoagem Slalom Extremo (Tiro Livre);
 17h30 – Encerramento das atividades 

Domingo 12/06

 09h00 – Início das baterias da Canoagem Slalom Extremo (oitavas de final, quartas de final, 
semifinal e final) categorias -  Júnior, Sênior e Máster, masculino e feminino. As categorias 
devem ter no mínimo 3 atletas. Caso venha a ter menos de 3 atletas, a(o) atleta será 
relocada(o) em outra categoria; 

 13:00 – Término das Provas;
 14:00 – Início da cerimônia de premiação.



Categorias do evento:

 K1 Masculino (4,5)
o Júnior
o Sênior
o Master A - 35 a 44 anos
o Master B - 45 +

 K1 feminino (4,5)
o Sênior
o Master

 C1 Masculino
o Open

 Turismo masculino
o Open

 Duck
o Misto (um atleta masculino e um feminino)
o Masculino

  Creek
o Masculino
o Feminino

 Canoagem Slalom Extremo (CSLX):
o Prova válida para o Ranking Nacional de 2022

 Júnior
 Masculino
 Feminino

 Sênior
 Masculino
 Feminino

o Não federados
 Masculino open
 Feminino open

 



Comitê de prova

Diretor geral: Leonardo Bueno Gonçalves 
Diretor de arbitragem: Marcela Teixeira
Representante da CBCa: Rodrigo Miranda
Resgate e operações técnicas local: Julio Zuelow

Taxa de inscrição:

Não filiados na CBCa - R$ 50,00
Filiados na CBCA terão 50% de desconto (R$ 25,00)

A(o) atleta terá direito a:
 Alojamento em escola ou ginásio (trazer roupa de cama ou saco de dormir)
 Camiseta do evento
 Uso compartilhado de caiaques Jackson Karma para a prova de Canoagem Slalom Extremo
 Transporte para largada nos treinos oficiais e nas competições (horários sujeitos a 

atualização que serão divulgadas nos meios de comunicação do evento). 

Alimentação:
Será divulgada uma relação de estabelecimentos conveniados com a organização do evento, com 
preços acessíveis.

Canoagem Slalom Extremo:

Os  participantes  serão  responsáveis  por  trazer  os  equipamentos  de  acordo  com  regras  da
modalidade Canoagem Slalom Extremo (Remo, capacete, colete flutuador e saia de vedação). 
IMPORTATE:  Os atletas que pretendem utilizar os caiaques fornecidos pela organização devem
ter a sua própria Saia de vedação.

Regulamento:

Serão seguidas as regras e regulamentos da Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa e da 
Federação Internacional de Canoagem - ICF, nas modalidades de Descida e Canoagem Slalom 
Extremo.


