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1. Nome do evento: 2ª Etapa e Final do Campeonato Brasileiro de Canoagem Caiaque 

2019 e Seletiva Nacional para o Pan Americano Caiaque Polo 2019 BRASIL. 
 

 
2. Data: 02 e 03 de Novembro 2019 

 

3. Local: Parque Ecológico Regina Freire (Lagoa da Chapadinha) 

 

3.1 Endereço completo: Estância Conceição, S/N – Itapetininga - SP 

 

4. Organização:  

 Guilherme Caetano Monteiro Galvão – Diretor Geral 

 Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 

 Secretaria de Serviços Públicos 

 Prefeitura Municipal de Itapetininga 

 

5. Supervisão  

 CBCa – Confederação Brasileira de Canoagem 

 Comitê Brasileiro de Caiaque Polo 

6. Apoiadores:  
 Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 

 Secretaria de Serviços Públicos 

 Prefeitura Municipal de Itapetininga 

 CBCa - Confederação Brasileira de Canoagem 

 Comitê Brasileiro de Caiaque Polo 
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7. Programação completa: CRONOGRAMA PENSADO PARA 10 EQUIPES 

 

Nº Data Horário Gênero Local 

1 
Sexta-Feira 

01/11/2019 
 

21hs 
 

Reunião Chefe de Equipe 
 

Hotel (A 
confirmar em 

breve) 

2 
Sexta-Feira 

01/11/2019 
22h00 LIVRE LIVRE 

3 
Sábado 

02/11/2019 
07h30 Vistoria e escrutinagem de 

Equipamentos  
Lagoa da 

Chapadinha 

4 
Sábado 

02/11/2019 
08h30 Inicio da Competição (1º DIA) Lagoa da 

Chapadinha 

5 
 

Sábado 

02/11/2019 

 
12h30 

ALMOÇO 
Possibilidade de não parar para o 

almoço 

 

Lagoa da 
Chapadinha 

6 
Sábado 

02/11/2019 
17h30 Fim da competição (1º DIA) Lagoa da 

Chapadinha 

7 
Sábado 

02/11/2019 
18h00         Treino da Seleção  Lagoa da 

Chapadinha 

8 
 

Sábado 

02/11/2019 

 LIVRE 
Jantar 

 

LIVRE 

9 
Domingo 

03/11/2019 
08h00 Inicio da Competição (2º DIA) Lagoa da 

Chapadinha 

10 
 

Domingo 

03/11/2019 

 
12h30 

ALMOÇO 
Possibilidade de não parar para o 

almoço 

 
Lagoa da 

Chapadinha 

11 
Domingo 

03/11/2019 
15h00 FIM da Competição (2º DIA) Lagoa da 

Chapadinha 

12 
 

Domingo 

03/11/2019 

 
15h30 

Treino da Seleção e 
Escalação Final – Pan 

Amercian Canoe Polo 2019 
      

 
Lagoa da 

Chapadinha 

13 
Domingo 

03/11/2019 
17h00 Encerramento e Premiação Lagoa da 

Chapadinha 
 

O cronograma de jogos terá de ser impreterivelmente cumprido.  

Atrasos serão tolerados de acordo com as normas da ICF (Atrasos de 10 minutos  

 

W.O., considerando no mínimo 5 atletas alinhados). 

Obs.: Os horários poderão ser alterados de acordo com a 

Organização e Comitê. Podendo ser adiantado os jogos. 
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8. Categorias 
 

Serão abertas as seguintes categorias, desde que haja um número mínimo de 

03 (três) equipes inscritas: 

 

 Série Prata – equipes com atletas em seu primeiro ou segundo ano de 

competição; 

 Série Ouro – equipes de atletas com nível superior, com prática com mais de 2 

anos de Caiaque Polo. 

 

9. Características do Percurso 

O local será palco pela primeira vez de uma competição nacional de 

canoagem caiaque polo. Porém já foram realizados eventos aquáticos e inclusive é 

utilizado para treinamento de salvamento da equipe de corpo de bombeiros da cidade de 

Itapetininga. 

O Comitê Brasileiro de Caiaque realizou uma vistoria técnica no dia 03 de 

julho no Parque Ecológico Regina Freire (Lagoa da Chapadinha), na qual estiveram 

presentes: 

 Corpo de Bombeiros 

 Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 

 Secretaria de Meio Ambiente  

 Guarda Municipal de Itapetininga 

 Equipe Arcanjos Caiaque Polo e 

 TV Tem/Rede Globo (na qual fez a cobertura da vistoria e o anúncio da Aprovação do 

local).  

 

O Comitê Brasileiro de Caiaque Polo APROVOU como apta o local para a realização da 

competição  da 2ª Etapa e Final do Campeonato Brasileiro de Canoagem Caiaque Polo e 

possui o uso exclusivo do espaço público nos dias de competições.  

O local possui Estacionamento, Banheiros, Energia elétrica, Guarda Municipal, 

Restaurante e Cervejaria (em frente ao local ), Posto de Gasolina e Conveniência (cerca de  
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300m), Supermercado (cerca de 700m) e 1,5km da Rodovia Raposo Tavares (entrar na Av. 

Nisshimbo do Brasil) e seguir para a Lagoa da Chapadinha. 

 
(foto: Secretaria Meio Ambiente, Secretário de Esportes, Comitê/Guilherme Galvão, Corpo de Bombeiros e 
Equipe Arcanjos Caiaque Polo). 

 

Itapetininga está localizada na região sudoeste do Estado de São Paulo, há 170 Km da 

Capital, é considerado o 3º maior município do Estado de São Paulo em extensão 

territorial. 

Sua economia ocupa o 26° lugar entre as 475 cidades brasileiras de médio porte e possui 

mais de 12 mil empresas em atividade. Esse destaque se dá em virtude de apresentar um 

forte desenvolvimento econômico, principalmente devido a instalações de grandes 

indústrias nas áreas de alimentos, têxtil, química, moveleira, autopeças e recursos 

energéticos, incluindo gás natural. 

Itapetininga também é polo comercial e de serviços, sendo referência para as demais 

cidades da região, com uma grande vocação agrícola e vasta extensão rural, 

apresentando o 12º maior PIB do agronegócio paulista. 

 

 



 

Itapetininga - SP, 02 e 03 de Novembro de 2019 

É tradicionalmente conhecida como a terra das escolas, possuindo: 

- 26 escolas estaduais,  

- 83 escolas municipais,  

- 22 colégios particulares, 

- 5 escolas técnicas com 26 cursos profissionalizantes e 

- 6 faculdades oferecendo 54 cursos de graduação. 

 

Bandeira e Brasão Oficial da cidade de Itapetininga 
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10. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente até o 01/10/2019 

Para confirmação de inscrição, enviar e-mail para:  

 guilhermecmg@yahoo.com.br  

 

 

Valor das inscrições: 

Valor 

Série OURO por ATLETA – R$90,00 

Série PRATA por ATLETA – R$ 70,00 
 

 

Pagamentos 

1ª Fase – 04 de Setembro a 30 de Setembro de 2019 = R$ 90,00/Série Ouro 

2ª Fase – 01 de Outubro a 15 de Outubro de 2019 = R$ 110,00/Série Ouro 

1ª Fase – 04 de Setembro a 30 de Setembro de 2019 = R$ 70,00/Série Prata 

2ª Fase – 01 de Outubro a 15 de Outubro de 2019 = R$ 90,00/Série Prata 

 

*OS PRAZOS SERÃO SEGUIDOS RIGOROSAMENTE! 
 
 
Os valores deverão ser depositados para: 

Banco: BRADESCO 

Conta Poupança: 1014513-9 

Agência: 0560-6 

Guilherme Caetano Monteiro Galvão 

*ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTO COM A INSCRIÇÃO PARA:  

guilhermecmg@yahoo.com.br  

 

mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br
mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br
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11. Hospedagem Oficial do Campeonato Brasileiro 

Para atende los melhor e com conforto, o Comitê fez uma parceria com a Rede UniHotel 
que possui 3 unidades de hospedagens na cidade de Itapetininga.  

 

 

11.1 Alojamento GRATUITO 

(A Secretaria de Esportes esta vendo a possibilidade de hospedagem no Ginásio de 
Esportes ou uma Escola Municipal e em breve informaremos). 

Trazer colchões/Saco de dormir, roupa de cama e banho.  

PRIORIDADE: Atletas Série Prata.  
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11.2 Alimentação 

 Café da manhã e almoços: 

 Café da manhã: hotel possui e (alojamento ficará por conta do atleta) 

 Almoço: Organização irá ver com o Restaurante Quintal do Cervejeiro ou alguma 
empresa que possa levar no local de competição. (por conta do atleta) 

 Jantar: Por conta dos atletas (livre para saírem comer) 

 Frutas: A organização fornecerá 

 Água: A organização fornecerá (A definir) 

         

12. Reunião de Chefes de Equipe 
 
A reunião com os chefes de equipe será realizada no seguinte dia, 01/11 

sexta-feira, às hs (a definir) no local (a definir). 
  

13. Premiação 
 

Todos os integrantes das equipes classificadas entre as 3 primeiras colocações irão 

receber medalhas, série PRATA e OURO. 
 

14.  Arbitragem:  
 

Cada equipe deverá obrigatoriamente indicar, no mínimo, 2 (dois) árbitros. 

Acatando as solicitações do comitê de arbitragem. 

15. Regulamento 

O Regulamento da modalidade está publicado no site oficial da CBCa, 
endereço:  

www.canoagem.org.br e será disponibilizado no evento. 

 

16. Diretrizes Gerais 
 
1 - Será respeitado o regulamento homologado pela CBCa e ICF. 

Haverá vistoria técnica dos equipamentos na manhã do dia 02/11/2019, às 8h30 na 

Lagoa da Chapadinha. 

 

http://www.canoagem.org.br/
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2 - Todos os equipamentos obrigatórios (caiaque, remos, colete, capacete com grade e 

saia) obrigatoriamente deverão estar de acordo com as normas da Federação 

Internacional de Canoagem (ICF). 

 

 

 

Os equipamentos que não estiverem com o mínimo de regulamentação IRÁ SER 

REMOVIDO DA COMPETIÇÃO. 

 

3 - Os atletas deverão estar presentes no local evento com no mínimo 1 hora de 

antecedência de sua partida. 

 

4 – Contaremos com contadores eletrônicos regressivos de Tempo e Clock Shot. (ainda 

em analise) 

 

 

17. Observações IMPORTANTES e implantação de novos sistemas. 
 

1 - Cada líder de equipe deve informar o nome completo de todos os atletas e apontar 2 

para serem árbitros oficiais do campeonato até 15 dias antes da competição. 

 

2 - Árbitros aptos e que cumpram com todos os deveres no decorrer da competição irão 

receber reembolso de até 20% do valor da inscrição após o evento. (a definir) 

 

3 – A reunião do dia 02/11 às 21hs será de curta duração e terá como objetivo denominar 

o comitê de arbitragem da competição e outros critérios importantes para o evento. 

 

4 – A vistoria técnica e escrutinagem de equipamentos serão realizadas e serão barrados 

equipamentos inaptos. 

A organização comercializará pequenos materiais como fitas e colas. Portanto é 

recomendado que fossem regularizados antecipadamente.  

Exemplo: de itens a serem reprovados: Remendos mal feitos e/ou mal acabados, 

biqueiras que não ofereçam o mínimo de proteção ou que estejam descolando, remos 

com farpas de carbono e kevlar expostos, capacetes com feche danificado, grades soltas 

ou mal soldadas. 

 

5 – Serão cobrados equipamentos de mesma cor para cada equipe da Série Ouro apenas.  

Exemplo: Barcos, lycras e coletes da mesma cor. 

 

6 – Na Série Prata serão cobrados equipamentos de mesma cor apenas Coletes e Lycras.  
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7 – Será disponibilizado o regulamento oficial da ICF (International Canoe Federation) do 

Kayak Polo para evitar desgastes em discussões de regras. 

8 – Os árbitros devem inspecionar as equipes antes da partida.  

Em caso de equipes com uniforme e/ou equipamentos inadequados serão previamente 
orientados a se regularem e se não houver 5 atletas alinhados até 10 min após o horário 
de início da partida será considerado W.O. Caso haja necessidade de empréstimo de 
barcos o Técnico ou Capitão do time deverá informar a mesa e arbitragem para que seja 
de conhecimento. 

9 – Os árbitros deverão vistoriar e comunicar a mesa caso haja atletas, torcida, familiares, 
amigos em torno da raia. Só deverá iniciar o jogo após retirada dos NÃO autorizados em 
torno da raia e apenas o Técnico e mais um e que o mesmo esteja inscrito na competição 
que poderão estar orientando o time. Em hipótese alguma poderá ter atletas na água 
orientando o time em jogo. 

 

18. Contatos e dúvidas. 
 
Diretor Supervisor da modalidade 
Guilherme Galvão  
Telefone: (015) 99794-4309 - WhatsApp 
Email: guilhermecmg@yahoo.com.br  
 
Diretor Geral Campeonato Brasileiro 2019 
Guilherme Galvão 
Telefone: (015) 99794-4309 WhatsApp 
E-mail: guilhermecmg@yahoo.com.br  

 

19. Organização: 
 

Guilherme Galvão 

Telefone: (015) 99794-4309 WhatsApp 

E-mail: guilhermecmg@yahoo.com.br  
 

 
 

Em caso de dúvidas, sugestões ou solicitações entrem em contato. 

As informações descritas acima serão seguidas rigorosamente. 

mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br
mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br
mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br

