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Circular 068/2010 

Curitiba, 20 de setembro, 2010.  

Aos Filiados 

Ref.: Normas e regulamentações Campeonato Sul-americano de Canoagem Onda 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, entidade nacional de administração 

do desporto, neste ato representada pelo supervisor da modalidade de Canoagem Onda, 

Chrystian Cezar de Borba, tem a imensa satisfação de convidar os atletas da Canoagem para 

o Campeonato Sul-Americano de Canoagem Onda, que se realizará na cidade de Balneário 

Barra do Sul, consoante informações abaixo: 

  

Patrocinador Oficial: Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado do 

Turismo Cultura e Esporte e FUNDESPORTE. 

  

1 – Realização: 

Confederação Brasileira de Canoagem 

Clube de Canoagem Barra Velha 

Federação de Canoagem do Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul 

  

2 - Data:  

22, 23 e 24 de outubro de 2010. 

  

3 - Local: 

Praia do Bispo (de frente ao Restaurante do Chico) – Balneário Barra do Sul – SC. 
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4 - Classes:  

  

Kayaksurf e Waveski  

4.1 Categorias de ambas as classes: 

I – Iniciante; 

II – Open; 

III – Sênior; e 

IV – Master 

  

4.2 Stand Up 

(será colocada categoria STAND UP para apresentação junto à Canoagem Brasileira). 

  

5 - Premiação: 

5.1 A premiação será oferecida da seguinte forma: premiação em dinheiro, que será 

paga seguidamente ao término do evento, com cheque nominal ao beneficiário vencedor, 

no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), distribuídos da seguinte forma: 

Classes e categorias a serem premiadas em dinheiro: 

Waveski Iniciante: 1º colocado R$ 600,00; 2º colocado R$ 400,00; 3º colocado R$ 

300,00; e 4º colocado R$ 200,00; 

Waveski Open: 1º colocado R$ 600,00; 2º colocado R$ 400,00; 3º colocado R$ 

300,00; e 4º colocado R$ 200,00; 

Kayaksurf Iniciante: 1º colocado R$ 600,00; 2º colocado R$ 400,00; 3º colocado R$ 

300,00; e 4º colocado R$ 200,00; e 

Kayaksurf Open: 1º colocado R$ 600,00; 2º colocado R$ 400,00; 3º colocado R$ 

300,00; e 4º colocado R$ 200,00. 

  

5.2 Fica condicionado que, para receber a premiação, o beneficiário vencedor deverá 

firmar um recibo atestando o recebimento da importância, ficando cientificado da exigência 
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em declarar à Secretaria da Receita Federal os valores percebidos, no período respectivo de 

ajuste anual do Imposto de Renda. 

  

5.3 As demais categorias serão premiadas com medalhas e/ou troféus. 

  

6 - Inscrições:  

6.1 Deverão ser realizadas impreterivelmente até o dia 21 de outubro, através da 

página oficial do evento, neste link. Importante esclarecer que para efetivar a inscrição o 

atleta deve estar regular com seu cadastro. Persistindo qualquer dúvida poderá ser 

esclarecida pelo e-mail: peterson@cbca.org.br (com Peterson). 

 

O link para inscrições estará disponível a partir de 27 de novembro. 

  

O valor da inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), mais 2kg de alimento não 

perecível, sendo que cada atleta inscrito será contemplado com uma camiseta alusiva do 

evento. 

  

De modo a enaltecer o caráter social dos eventos da Canoagem no Brasil, os 

alimentos arrecadados com as inscrições serão destinados a entidade de cunho assistencial 

da cidade de Balneário Barra do Sul. 

  

O pagamento da inscrição, bem como a entrega dos alimentos, deverá ser efetivada 

na sexta-feira, no Coquetel de Abertura Oficial do Evento. (verificar programação do 

evento). 

Observação: O atleta que não confirmar sua inscrição até o dia 22/10, no coquetel 

de abertura, não terá sua inscrição confirmada.  

     

7 - Regulamento: 
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A presente competição será regida pelo Regimento da Canoagem Onda da CBCa e 

por esta circular. 

  

8 - Hospedagem:  

O hotel oficial do evento será o Hotel Bandeirantes da Barra, onde há a necessidade 

de promover as reservas www.bandbarra.com.br, com Yuri (47) 3448-1011. Valor R$ 50,00 

por pessoa, em apartamento duplo (servido com café da manhã, ar condicionado, ventilador 

de teto, frigobar, som ambiente, telefone, Wireless, instalações 4 estrelas). 

    

9 – Informações Adicionais:  

9.1 Este convite estende-se a todas as modalidades da canoagem, atletas e 

simpatizantes. Teremos a categoria iniciante para todos aqueles que desejam conhecer um 

pouco mais sobre a Canoagem Onda. 

  

9.2 Na forma do contigo no Regimento da Canoagem Onda, em seu anexo III, a título 

de definição de nível de evento, esta competição será de nível 05 (cinco) estrelas e a 

pontuação obedecerá os limites do anexo II. 

  

Maiores Informações: 

  

Chrystian Cezar de Borba 

Supervisor da Canoagem Onda da CBCa 

Contatos: (47) 3456-3258 (residencial) / 9995-7728 (celular) / 3446-7529 (comercial). 

Ou ainda no celular (41) 9247-3457 

Emails:  

 canoando@bol.com.br / chrystianborba@tjsc.jus.br / canoagem.onda@cbca.org.br  

 

Chrystian Cezar de Borba 

Supervisor de Canoagem Onda 


