
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Londrina, 25 de janeiro de 2009. 
 
 
 

 
16º CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAIAQUE POLO - 1ª ETAP A 

 
 

 É com prazer que o IATE CLUBE DE LONDRINA e a PATRULHA DAS ÁGUAS 

convida todas as equipes do Brasil para participar da 1ª etapa do 16º Campeonato 

Brasileiro de Caiaque Pólo, a ser realizada em Londrina nos dias 06 e 07 de março às 

margens do Lago Igapó I. 

 

 

 

 



 

 

 

Informação aos participantes 

 

 

1- Organização: 

Iate Clube de Londrina 

Patrulha das Águas 

Supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem 

Supervisão da Federação Paranaense de Canoagem 

 

Contato:  Fernando Imazu (Bagaça) 

Email: imazudesign@gmail.com 

Telefone: (43) 9944 4652 

 

2- Local do Evento: 

Lago Igapó I junto ao Iate Clube de Londrina na Av. Higienópolis, 2135 

 

 

3- Alojamento: 

Opção 1: 

Escola Municipal Norman Prochet 

Endereço: Rua Montevidéu, 528 

*TRAZER ROUPA DE CAMA E COLCHONETE 

 

 

Opção 2: 

Pousada da Mata 

Site: www.pousadalondrina.com.br 

Diária com direito a café da manhã (consultar valores com Álvaro (43) 3339 0672) 

*SOMENTE 40 VAGAS 

 

 

 



4- Alimentação: 

Por conta das equipes. A organização do evento irá sugerir alguns locais para refeições 

na data do evento. 

 

5- Inscrições: 

 

As inscrições deverão ser feitas preenchendo o formulário em anexo e enviadas por email 

para cirofw@yahoo.com  e imazudesign@gmail.com  

 

1ª Fase – Até o dia 22.02 (segunda-feira) de 2010 = Valor R$ 30 por atleta 

2ª Fase – do dia 23.02 (terça-feira) até 03.03 (quarta-feira) de 2010 = Valor R$ 50 por 

atleta 

3ª Fase – Após o dia 03.03 (quarta-feira) de 2010 =  Valor  R$ 75 por atleta 

 

OBS: A organização do evento  se reserva ao direito de validar/aceitar  inscrições de no 
mínimo 5 atletas (1time) até as datas previstas para  considerar a inscrição de um time. 
 
Exemplo: 5 Atletas = 5 inscrições ( até dia 22.02 n o valor de R$30,00 por atleta ) = 
R$150,00 =  A inscrição do Time XXX. 
 
*OS PRAZOS SERÃO SEGUIDOS RIGOROSAMENTE!!! 

 

Os valores deverão ser depositados para: 

 

Caixa Econômica Federal 

Ag. 1284 

Operação 001 

Conta corrente 314-6 

Ciro Nael Fasano Werner 

*ENVIAR CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTO COM A INSCRIÇÃO! 

 

6- Categorias:  

Serão abertas as seguintes categorias, desde que haja um número mínimo de 03 (três) 

equipes inscritas:  

Cadetes – equipes com todos atletas menores de 15 anos; 
Junior – equipes com atletas de 15 a 18 anos; 
Sub 21  – equipes com atletas entre 18 e 21 anos; 
Sênior  – acima de 21 anos; 



 

 

7- Premiação: 

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

receber medalhas. 

 

8- Arbitragem: 

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

Serão discutidos aspectos relacionados à arbitragem no congresso técnico do dia 05.03 

 

9- Equipamentos obrigatórios: 

Todos os equipamentos obrigatórios (caiaque, remos, colete, capacete com grade e 

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

Internacional de Canoagem (FIC).  

Havendo alguma irregularidade o equipamento será re provado na vistoria técnica 

e não poderá ser utilizado no campeonato.  

A organização fornecerá 01 jogo de caiaques (08); para qualquer eventualidade. 

 

 

Programação do evento 

Sexta – feira (05 de março) 

10:00 – 18:00   Chegada dos atletas ao local do evento (Iate Clube de Londrina)  

Após 19:00  Entrada no Alojamento (Escola Municipal); 

18:00 - 19:30 Vistoria técnica dos equipamentos; 

20:00 - 21:00 Congresso técnico; 

21:00 - 22:00 Campeonato Mundial 2010 - Milão ( Interessados ); 

Obs: A presença no congresso técnico é de grande im portância no evento 



 

Sábado (06 de março) 

7:30 – 8:00 Vistoria técnica dos equipamentos; 

8:00  Início do 15° CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAIAQUE POLO 2009; 

19:00  Término do primeiro dia de jogos; 

20:00  Discussão sobre o Desenvolvimento do caiaque pólo no Brasil (membros do 

comitê e interessados) 

 

Obs: O cronograma de jogos terá de ser impreterivel mente cumprido. Atrasos serão 

tolerados de acordo com as normas da ICF (Atrasos d e 5 minutos W.O, 

considerando  no mínimo 5 atletas alinhados ) 

 

Domingo (07 de março) 

8:00  Início do segundo dia de jogos; 

15:00  Jogos Finais (previsto); 

16:00  Premiação e encerramento do evento (previsto); 

Obs: O cronograma de jogos terá de ser impreterivel mente cumprido. Atrasos serão 

tolerados de acordo com as normas da ICF (Atrasos d e 5 minutos W.O, 

considerando  no mínimo 5 atletas alinhados ) 

 

 

Organização:  

          


