
 

Campeonato Brasileiro de Caiaque Pólo – 3 etapa 

Brotas - SP 

 



 
1.1 Nome do evento: Campeonato Brasileiro de Caiaque Pólo 2012 – 3 etapa 

1.2 Data: 04 e 05 de Agosto de 2012. 

 

1.3 Local: Parque AventurAh! – Brotas - SP. 

 

1.4 Organização: AventurAh. 

 

1.5 Programação:  
Dia 04 teremos jogos da primeira fase, todos contra todos dentro de cada categoria- Sênior e Sub 21, a noite teremos 

uma festa de confraternização. Já no dia 05 de agosto teremos a segunda fase, confrontos finais que determinarão as 

colocações. Temos a previsão de 12 equipes presentes. 

A proposta deste evento é promover uma integração entre os atletas e que estes realmente possam trazer 

acompanhantes para além de torcer por sua equipe, possam se divertir na capital nacional do turismo de aventura. 

Agenda 

 

Dia 03/08 

Horário Que acontece Onde acontece 

18:00 Abertura do alojamento Centro Comunitário de Brotas 

19:00 Reunião chefes de equipe Centro Comunitário de Brotas 

20:00 Rodízio de Pizza Por conta dos atletas 

 

Dia 04/08 

Horário Que acontece Onde acontece 

06:30 Café da manhå Centro Comunitário de Brotas 

07:30 Saída do Ônibus da cidade para o AventurAh Centro Comunitário de Brotas 

08:30 Início do jogos AventurAh 

16:00 Finais da categoria sub 21 AventurAh 

20:00 Festa de Confraternização e Premiação Sub 21 Mirágua ( á confirmar) 

 

Dia 05/08 

Horário Que acontece Onde acontece 

06:30 Café da manhå Centro Comunitário de Brotas 

07:30 Saída do Ônibus da cidade para o AventurAh Centro Comunitário de Brotas 

08:30 Início do jogos AventurAh 

13:00 Finais da categoria Sênior AventurAh 

14:30 PremiaçãoSênior AventurAh 

15:00 Treinos da Seleção Brasileira AventurAh 

17:00 Término dos treinos e despedida dos atletas AventurAh 

 

1.6 Categorias de Idade 
Sênior 

Sub 21 

 

1.7 Características do Percurso 
O Parque AventurAh conta com 5 lagos, sendo que no maior teremos montado o campo oficial. Teremos um lago para 

aquecimento. Podem deixar os caiaques no local de um dia para o outro, porém os demais equipamentos deverão ser 

levados ao alojamento ou pousada. 



 
Temos vestiários, Piscina, Toboágua, Slack Line, Campo de Paintball, Redário para todos que estiverem inscritos. 

Temos também a opção de diversos passeios que saem do parque para os atletas ou acompanhantes, são eles: Canopy 

(tirolesas com mais de 1 km), Rapel na Cachoeira (45 metros), Trilha para cachoeira, Arco e flecha, Arvorismo, 

Tirolesas aquáticas, Caiaques, Acquaboll, Pesca, Quadriciclo kids (até 14 anos) e Rafting. 

Quem tiver interesse em realizar atividades de aventura entre em contato com evento@aventurahbrotas.com.br 
 

1.8 Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente até o dia 25 de julho de 2011, através do link 

http://extranet.cbca.org.br. Para realizar a inscrição, o atleta e entidade deverão estar em dia com o sistema de 

cadastro da CBCa, para os atletas que não estiverem em dia, deverão se regularizar pelo site da cbca, no link 

http://www.cbca.org.br/newcbca/cadastroatleta, qualquer dúvida em relação ao cadastro e filiação deveram ser 

enviadas para cadastro@cbca.org.br. ATENÇAO - Copiar evento@aventurahbrotas.com.br para controle de 

vagas. 
Até 13 de julho de 2011: R$ 300,00 por equipe.  

Após 13 e até 20 de Julho: R$ 350,00 por equipe. 

Após 20 e até 30 de Julho: R$ 400,00 por equipe 

A inscrição da equipe estará concluída após efetuado o depósito bancário. Passar o comprovante de pagamento para 

o e-mail >> evento@aventurahbrotas.com.br. Por favor, depositem os centavos abaixo, assim facilita a conferência 

bancaria. 

CONTA PARA DEPOSITO 

CAIXA FEDERAL 

AG: 0294 

OPERAÇÃO: 013 - POUPANÇA 

CC: 18834/6 

TITULAR- PATRÍCIA GUEDES BARBIERI 

CPF-193.846.218-11 

 

1.9 Alojamento e Alimentação 
ALOJAMENTO - Foram providenciadas vagas para alojamento no Brotão que fica na entrada da cidade, por volta de 

12km distante do local da prova. O alojamento será gratuito para os atletas e comissão técnica, porém cada 

responsável pela equipe deverá assinar no ato de entrada no alojamento um Termo de Compromisso e 

Responsabilidade que estabelecerá que quaisquer dano ocorrido no local será de INTEIRA RESPONSABILIDADE 

DA ASSOCIAÇÃO RESPONSÁVEL PELO DANO. É importante que os Srs técnicos conversem com seus atletas 

sobre o respeito ao local para que possamos sempre conseguir parcerias com as entidades afim de diminuir os custos 

para as próprias equipes. Temos colchões, cada equipe deverá trazer roupa de cama. 

PRAZO PARA A RESERVA DE ALOJAMENTO: As equipes deverão enviar para Patrícia 

(evento@aventurahbrotas.com.br) uma relação numérica de pessoas que irão ocupar o alojamento até o dia  30 de 

julho de 2011. 

POUSADAS - algumas equipes podem optar por ficar em pousadas, pois temos valores especiais para os 

competidores, para saber mais entrem em contato com evento@aventurahbrotas.com.br e digam que são participantes 

do evento. 

POR SE TRATAR DE ESCOLAS  EM  PERÍODO  DE  AULAS,  O ALOJAMENTO SÓ ESTARÁ  

DISPONÍVEL  AS EQUIPES NA SEXTA-FEIRA, DIA 03 DE AGOSTO DE 2012. 
ALIMENTAÇAO – o café da manhã será servido no alojamento. O café será oferecido das 5h45 as 6h30 da manha. 

O almoço dos dois dias será no Parque AventurAh, excelente self servisse que terá o custo de: 

 R$ 15,00 Compra antecipada – Pegar os vale almoços com organização na sexta (03/07/12) ás 19 horas 

 R$ 20,00 para quem optar pelo almoço na hora (preço normal é R$ 25,00) 

 No local existe a possibilidade de prato feito e lanches além de uma loja de laticínios. 

mailto:evento@aventurahbrotas.com.br
http://extranet.cbca.org.br/
http://www.cbca.org.br/newcbca/cadastroatleta
mailto:cadastro@cbca.org.br?subject=Cadastro%20-%20Canoagem%20Maratona
mailto:evento@aventurahbrotas.com.br
mailto:evento@aventurahbrotas.com.br
mailto:evento@aventurahbrotas.com.br


 
 Na sexta-feira (03/07), quem quiser pode conhecer o melhor rodízio de pizza da cidade por um preço especial: 

R$ 18,00 (com refrigerante 2 litros incluso no valor) 

 

Vale salientar que não é permitido entrar no local da prova com alimentação e bebidas (estes poderão ser 

consumidos nos estacionamento externo do parque). 

 

1.10 Reunião Chefes de Equipe 
A reunião de chefes de equipe será ás 19 horas do dia 03 de agosto de 2012. Porém pretendemos fechar a tabela e 

passar todas informações por e-mail até as 12 horas do dia 3 de agosto. 

 

1.11 Premiação 
As equipes da primeira a sexta colocação recebem a pontos conforme padrão abaixo, e os atletas integrantes das 

equipes ganham individualmente os mesmos pontos, para poderem pedir o bolsa-atleta no ano seguinte.  

 

500 Pontos para os atletas integrantes da equipe 1
o 
colocada. 

 

300 Pontos para os atletas integrantes da equipe 2
o 
colocada. 

 

100 Pontos para os atletas integrantes da equipe 3
o 
colocada. 

 

50 Pontos para os atletas integrantes da equipe 4
o 
colocada. 

 

30 Pontos para os atletas integrantes da equipe 5
o 
colocada. 

 

10 Pontos para os atletas integrantes da equipe 6
o 
colocada. 

 

1.12 Regulamento 

Adotaremos o regulamento conforme as novas regras da FIC. Estamos providenciando uma maneira de colocar um 

computador com um sistema de placar eletrônico (pois na nova regra cada equipe tem 1 min de ataque) 

 

1.13 Contatos 

Maiores informações, por favor, entrem em contato com Patrícia evento@aventurahbrotas.com.br  

 

1.14 Assinatura 

Parque AventurAh 

Patrícia Barbieri 
Organizadora de eventos 

R. Raniero Etor Bressan, 74 

Jd Santa Amélia, Brotas, SP CEP 17380-000 

Tel.: (0xx14) 8130.6688 (0xx14) 9638.1148 

E-MAIL: evento@aventurahbrotas.com.br 

mailto:evento@aventurahbrotas.com.br

