É com grande Satisfação que a Prefeitura Municipal de São Vicente, com apoio da Confederação
Brasileira de Canoagem e Federação Paulista de Canoagem convida as Associações e remadores a
participarem da 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Onda 2017.
1. NOME DO EVENTO: 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Onda 2017
2. DATA: 5 e 6 de Agosto de 2017(SÁBADO e DOMINGO)
3. LOCAL: Praia do Itararé – São Vicente/SP
3.1 ENDEREÇO COMPLETO:
Av. Ayrton Senna da Silva, S/Nº – CEP: 11370-400 – Praia do Itararé. Localizado nas proximidades da Pedra da Feiticeira.

(O Palanque será montado no dia do evento nas proximidades da região citada de acordo com a ondulação)

4. REALIZAÇÃO:

Prefeitura de São Vicente
5. PATROCINADORES:

6. APOIADORES:

Secretaria de Esportes

CBCa – Confederação Brasileira de
Canoagem

7. PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
Nº
1

Data e horário previstos

Equipamentos
Gênero
Kayaksurf, Waveski e Shark, mescladas
05 e 06/08/2017 das 08h00 às
das 8h00 às 17h00, sem previsão de Masculino/ Feminino
17h30
sequência.

Categoria
Iniciante, Sênior,
G-Master, Open

8. MODALIDADES E CATEGORIAS
KAYAKSURF: Iniciante, Sênior, Gran-Máster e Open;
WAVESKI: Iniciante, Sênior, Gran-Máster e Open;
SHARK PADDLE: Iniciante, Sênior e Open;
POWER CANOAGEM (Canoagem Adaptada) - aberto a qualquer idade, sem restrições de classificação funcional e
embarcação(kayaksurf, waveski e Shark Paddle).
LADIES(feminino) – aberto a qualquer idade, sem restrições de embarcação(kayaksurf, waveski e Shark Paddle)
BATERIA “REI DA PRAIA” – Bateria a ser realizada entre os 4 campeões da OPEN. (kayaksurf, waveski, sharkpaddle e
power canoagem).
Iniciante - primeiros 2 anos do competidor independentemente de idade;
Senior– aberto a qualquer idade, sem restrições
Gran-Master – acima de 50 anos
Open – aberto a qualquer idade, e sem restrições
•

Com o intuito de facilitar a acesso, será permitido o uso de barcos modelo Sit-On-Top na categoria KAYAK SURF
INICIANTE, e a organização do evento terá 4 embarcações deste modelo para emprestar aos atletas interessados
desta categoria.

9. CARACTERISTICAS
Os 4 atletas de cada bateria entrarão no mar em baterias de 20 minutos podendo surfar no máximo 10 ondas, onde serão
computadas suas 2 melhores notas. Dos 4 atletas, 2 passam para a próxima fase e 2 serão desclassificados, exceto nas
categorias OPEN onde haverá repescagem.
OBS: os 3 melhores colocados das categorias OPEN, automaticamente sairão da disputa da categoria SENIOR de suas
respectivas modalidades.

10. INSCRIÇÕES
O período de inscrições vai de 04 de julho até 02 de agosto de 2017 sem prorrogação do período.
Somente atletas brasileiros devidamente regularizados com a CBCa poderão participar do evento.
Para regularizar e/ou verificar seu cadastro acesse: www.canoagem.org.br, link cadastro.
Inscrições podem ser realizadas através do sistema extranet da CBCa pelo link: http://extranet.canoagem.org.br/acessos.
Para atletas internacionais, fazer inscrição através do e-mail rodrigo.rico1987@hotmail.com
Para dúvidas relacionadas ao cadastro, entrar em contato pelo email cadastro@canoagem.org.br ou pelo telefone (41) 30832600.
Valor das inscrições:
Atletas brasileiros: R$100,00 por atleta na primeira categoria e R$ 30,00 por cada uma das demais categorias;
Atletas estrangeiros (convidados): R$ 100,00 por atleta na primeira categoria e R$ 30,00 por demais categorias;
Atletas Iniciantes: R$50,00 por atleta na primeira categoria e R$ 30,00 por cada uma das demais categorias;
OBS: fazer pagamento na sexta feira à noite, dia 04 de Agosto, no encontro de abertura.
É imprescindível a confirmação da sua inscrição pelo e-mail rodrigo.rico1987@hotmail.com até (quarta-feira) 02 de
agosto, sendo que esta data (02/08/2017) é a limite para inscrição.

11. ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO:
- POUSADA DIVISA PLAZA
TEL:(13)3466-1025 / (13)3304-8103

Av.Manoel da Nóbrega, nº___ - Itararé - São Vicente
*quarto de 5 ou mais pessoas = R$40 diária por pessoa
*quarto de 4 ou menos pessoas = R$50 diária por pessoa
(crianças menores de 5 anos não paga, de 6 a 10 pagam meia e Valores com café da manhã incluso))

- HOTEL POUSADA FRENTE MAR
TEL:(13)3021-3141 / (13)99706-2660

Av.Manoel da Nóbrega, nº1781 - Itararé - São Vicente
www.hotelpousadafrentemar.com.br
*quarto de 2 pessoas = R$150 diária por quarto
*quarto de 3 pessoas = R$180 diária por quarto
*quarto de 4 pessoas = R$ 220 diária por quarto
*quarto de 5 pessoas = R$ 260 diária por quarto
(Valores com café da manhã incluso e 5% de desconto no pagamento em dinheiro)
- HOTEL CÉU AZUL
TEL:(13)3013-2803 / (13)3467-3580 / (11)94255-7035

Av.Manoel da Nóbrega, nº1682 - Itararé - São Vicente
www.hotelceuazul.com.br
*quarto de 2 pessoas = R$150 diária por quarto
*quarto de 3 pessoas = R$200 diária por quarto
*quarto de 4 pessoas = R$ 260 diária por quarto
*quarto de 5 pessoas = R$ 320 diária por quarto
(Valores com café da manhã incluso)

12. REUNIÃO DE MEMBROS DO COMITÊ E ATLETAS:
No dia 04 de agosto(Sexta-Feira) às 19h30 será feita uma reunião entre membros do comitê, supervisão e atletas, bem
como o pagamento final das inscrições pendentes.
LOCAL: RESTAURANTE E PIZZARIA POLICARPO
AV. Presidente Wilson, nº1091 - Centro, São Vicente.

13. PREMIAÇÃO
Serão premiados com medalhas os atletas primeiros, segundos e terceiros colocados nas suas respectivas modalidades e
categorias, e os medalhistas das categorias OPEN serão premiados com brindes/produtos. Os atletas pontuarão
individualmente por meio do seguinte critério:
1º colocado - 1000 pontos
2º colocado - 900 pontos
3º colocado - 810 pontos
4º colocado - 729 pontos
5º colocado - 656 pontos
6º colocado - 590 pontos
7º colocado - 531 pontos
8º colocado - 478 pontos
9º colocado - 430 pontos
10º colocado - 387 pontos
11º colocado - 348 pontos
12º colocado - 313 pontos
13º colocado - 282 pontos
14º colocado - 254 pontos
15º colocado - 228 pontos
16º colocado - 205 pontos
17º colocado - 185 pontos
18º colocado - 166 pontos
19º colocado - 150 pontos
20º colocado - 133 pontos

14. CRITÉRIO DAS NOTAS
Waveski = soma das 2 melhores notas/ondas;
Kayak surf = soma das 2 melhores notas/ondas;
Sharkpaddle = soma da melhor onda surfada em pé + melhor onda surfada sentado.

15. CONTATOS
Supervisor: Alexandre Pierre Mattei
E-mail: alexandre.mattei@gmail.com
Telefone: (83) 8118-7967
Organização do Campeonato: Rodrigo César Borges
E-mail: rodrigo.rico1987@hotmail.com
Telefone:(13) 98805-2775

16 - SOBRE SÃO VICENTE:
Segue algumas informações turísticas da cidade para os Atletas conhecerem a 1ª cidade do Brasil e
seus pontos turísticos.

http://www.saovicente.sp.gov.br/cidade-atracoes
17 – SITES RECOMENDADOS
www.saovicente.sp.gov.br

www.canoagem.org.br
www.eclipsecaiaques.com.br
www.newimpact.com.br
www.rubbersticky.com.br
Facebook: Ciano Caiaques
Facebook: Quilhas Tri-Fins
Facebook: sthillsurf
www.cna.com.br
www.diamondsurfing.com
www.apwswaveski.com
www.kayaksurf.net
www.nucleoxtreme.com.br

