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CBCa 085/2010 

Curitiba, 21 de outubro, 2010 

Aos Filiados 

Da Confederação Brasileira de Canoagem 

 

Assunto: Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade 2010.  

 

Prezados Filiados, 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, através do comitê de Canoagem Velocidade 

e Comitê de Arbitragem, encaminha, o convite para o Campeonato Brasileiro de Canoagem 

Velocidade 2010, Infantil, Menor, Cadete, Júnior, Sênior, Máster e Paraolímpica. 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

Confederação Brasileira de Canoagem 

Comitê de Velocidade da CBCa 

Comitê de Arbitragem da CBCa 

2. LOCAL 

Raia Olímpica – USP – SP 

3. PERÍODO E HORÁRIO 

25 a 28 de novembro de 2010. 

Das 8:00 às 18:00 horas. 

Equipes que chegarem antes do dia 25 deverão agendar horário para a realização de treinamento 
na água. 

 

4. REGULAMENTO 



 
Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) 

Rua: Professor João Soares Barcelos, 3270 - Bairro Boqueirão – Curitiba – PR - CEP 81670-080 
Telefones: (41) 3026 2007 ou (41) 3083 2600 

O Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade será regido pelo Regulamento de Canoagem 

Velocidade da CBCa disponível no endereço eletrônico abaixo citado e por este Boletim Informativo. 

http://www.cbca.org.br/newcbca/pagina/index/nome/regulamento/id/25 

Será obrigatória a apresentação do documento de identidade (RG) de todos os atletas no controle 

de embarque de cada prova. Cabe ao chefe de equipe providenciar a documentação de seus 

atletas. 

5. RANKING 

Através desse evento será estabelecido um ranking de atletas a partir do qual serão convocados os 

atletas que integrarão as equipes básicas para competições internacionais de 2011.  

As regras para formação dos rankings serão divulgadas na primeira semana de novembro. 

6. CATEGORIAS E DISTÂNCIAS 

K1 Escola Infantil  Masculino e Feminino 500 // 1000 

K1 // K2 // K1 // C1 // C2 Menor  Masculino 500 // 1000 

K1 // K2 // K4  Menor Feminino 500 // 1000 

K1 // K2 // K4 // C1 // C2 Cadete Masculino 500 // 1000 

K1 // K2 // K4  Cadete Feminino 500 // 1000 

K1 // K2 // K4 // C1 // C2 Júnior Masculino 500 // 1000 

K1 // K2 // K4  Júnior Feminino 500 // 1000 

K1 // K2 // K4 // C1 // C2 Sênior Masculino 200 // 500 // 1000 

K1 // K2 // K4  Sênior Feminino 200 // 500 // 1000 

K1 // K2 // K4 // C1  Master Masculino 200 // 500 // 1000 

K1 // K2  Master Feminino 200 // 500  

C1 // C2 Open Feminino 200 // 500  

K1 Paraolímpico Masculino 200 // 500  

http://www.cbca.org.br/newcbca/pagina/index/nome/regulamento/id/25
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Turismo Paraolímpico Masculino e Feminino 200 // 500  

V1 Paraolímpico Masculino e Feminino 200 // 500 

 

6.1 As categorias paraolímpicas destinam-se a atletas portadores de deficiência física com 

habilidade para conduzir as respectivas embarcações. Todos os atletas ainda não 

classificados oficialmente deverão apresentar na reunião técnica uma declaração médica 

legível descritiva de sua lesão (em receituário médico com assinatura e carimbo do CRM 

do médico, que será utilizado na sua classificação). 

6.2 Atletas da categoria Infantil não poderão subir de categoria.  

6.3 Recomendamos o uso de coletes salva-vidas para os atletas das categorias infantil e 

menor. Além disso, é obrigatório o uso de coletes salva-vidas por todos os atletas que 

não souberem nadar. 

6.4 Barcos mistos: compostos por atletas de mais de uma associação deverão ter a sua 

inscrição efetivada por todas as associações responsáveis pelos atletas da guarnição. 

 

7. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas pelas associações através da página: www.extranet.cbca.org.br, 

link “Inscrições online”.  

Os valores de inscrição serão determinados pelos períodos: 

Período Valor e condições 

26 outubro a 5 de novembro R$ 25,00 por atleta 

6 a 19 de novembro R$ 35,00 por atleta 

20 a 21 de novembro R$ 80,00 por atleta ou inclusão de barco 

(mesmo de atletas já inscritos anteriormente) 

22 a 24 novembro R$ 200,00 por atleta ou inclusão de barco 

http://www.extranet.cbca.org.br/
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(mesmo de atletas já inscritos anteriormente) E 

se houver raia livre na prova pretendida. 

Obs: substituições serão livres desde que os atletas já estejam inscritos, (a data de inscrição é 

individual para cada atleta inscrito). 

7.1 Somente atletas devidamente cadastrados poderão ser inscritos 

7.2 Todas as associações deverão imprimir o comprovante de inscrição, gerado através do 

sistema online e apresentar, assinado, na reunião técnica 

7.3 Não serão aceitas inscrições por email, apenas pelo sistema online 

7.4 Cada associação pode inscrever no máximo dois barcos por prova (exceto nas provas 

válidas para ranking, onde não haverá limite de inscrições por associação) 

7.5 No momento da inscrição o responsável deverá informar qual meio de transporte, bem 

como a data e horário aproximado da chegada de sua equipe e se estará trazendo barcos 

7.6 Informamos que não será permitido o estacionamento de carros, vans, ônibus e 

caminhões dentro do recinto da Raia. A entrada do veículo será permitida apenas no 

momento de descarregar e carregar o material, desde que acompanhado pelo 

responsável da equipe. 

 

8. PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES 

O pagamento das inscrições poderá ser feito na reunião técnica ou através da conta abaixo: 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: 1282 

Conta Poupança: 00051028-8 

Confederação Brasileira de Canoagem – CNPJ 92.893.155/0001-12 

O comprovante de pagamento deve ser enviado para o fax 41 3083 2699 ou pelo email 

cadastro@cbca.org.br, devidamente indicado com o nome da associação. 

mailto:cadastro@cbca.org.br
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A confirmação por parte da CBCa será imediata, portanto, se não receber a confirmação, o 

responsável pela associação deverá entrar em contato para saber a situação do recebimento do 

comprovante.  

9. ALOJAMENTO 

Para alojamento, seguem as opções abaixo, cujo custos, reserva e negociação deverão ser feitas 

diretamente com estas entidades, pelas delegações. 

Obs: Os valores apresentados abaixo foram informados pela própria entidade, podendo ser 

alterados sem prévio aviso, a CBCa não se responsabiliza pelos valores apresentados.  

9.1 CEPEUSP: Valor R$ 15,00 / pessoa / dia / trazer roupa de cama. 

Informações: (11) 3091 3361, alojacepe@usp.br  (tratar com Helton) 

9.2 Conjunto Esportivo Baby Barioni: Está em reforma e não terá disponibilidade   

9.3 Hostels / albergues próximos da USP: 

a) Sampa Hostel  

Rua Girassol, 519 

São Paulo - SP, 05433-001, Brasil 

(0xx)11 3031-6779 

http://hostelsampa.com.br/ 

Diária R$ 40,00 por pessoa em quarto compartilhado, com café da manhã 

b) Casa Club - Hostel 

Rua Mourato Coelho, 973 - São Paulo - SP, 05417-011, Brazil 

(0xx)11 3798-0051 

http://casaclub.com.br/ 

Diária R$ 30,00 por pessoa em quarto compartilhado, com café da manhã 

c) Orkupe Jardins – Hostel e Pousada São Paulo 

mailto:alojacepe@usp.br
http://hostelsampa.com.br/
http://casaclub.com.br/
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Avenida Rebouças, 990 

São Paulo - SP, 05402-000, Brasil 

(0xx)11 2638-5196 

http://www.okupe.net/okupehostel/jardins/pt/ 

Diária R$ 35,00 por pessoa quarto compartilhado com café da manhã 

d) Vila Madalena Hostel 

 

Rua Francisco Leitão, 686 

São Paulo - SP, 05414-020, Brazil 

(0xx)11 3034-4104 

http://vilamadalenahostel.com/ 

Diária R$ 40,00 por pessoa, quarto compartilhado com café da manhã 

e) O de Casa Hostel 

 

Rua Alves Guimarães, 321 

São Paulo - SP, 05410-000, Brasil 

(0xx)11 3063-5216 

http://odecasahostel.com/ 

Diária R$ 33,00 por pessoa, quarto compartilhado com café da manhã 

f) Saci Hostel 

Rua Veríssimo Gloria, 86 - São Paulo - SP, 01251-140, Brazil 

http://www.okupe.net/okupehostel/jardins/pt/
http://vilamadalenahostel.com/
http://odecasahostel.com/
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(0xx)11 3862-5792 

http://www.sacihostel.com/ 

Diária R$ 30,00 por pessoa, quarto compartilhado com café da manhã 

 

10. REFEIÇÕES 

Refeições ficarão a cargo das associações e podem ser procuradas opções próximas à USP. 

A Sra. Sandra confecciona e entrega de marmitex na Raia Olímpica. Aqueles que desejarem 

contratar este serviço deverão entrar em contato através do telefone (11) 3681 4955, com 

antecedência. 

11. BARCOS 

A CBCa terá embarcações em número limitado disponíveis para aluguel. A solicitação deverá ser 

feita pelo sistema online, juntamente com as inscrições. Terão prioridade os pedidos feitos com 

maior antecedência. 

11.1 VALORES DO ALUGUEL: 

K1 e C1 – R$ 200,00 por barco, por período total do campeonato 

K2 e C2 – R$ 300,00 por barco, por período total do campeonato  

K4 – R$ 400,00 por barco, por período total do campeonato 

O pagamento deverá ser feito, obrigatoriamente, por transferência bancária e o comprovante de 

pagamento deve ser enviado para o fax 41 3083 2699 ou para o email cadastro@cbca.org.br, 

devidamente indicado com o nome da associação. 

A associação terá um prazo de 2 dias, contados a partir da solicitação no sistema de inscrição 

online, para transferência dos valores, caso não seja efetivada dentro deste prazo a reserva será 

cancelada e as embarcações ficarão disponíveis para locação para outra associação. 

http://www.sacihostel.com/
mailto:cadastro@cbca.org.br
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Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: 1282 

Conta Poupança: 00051028-8 

Confederação Brasileira de Canoagem – CNPJ 92.893.155/0001-12 

 

12. NUMERAIS 

Será obrigatória a utilização de numeral por todos os barcos em todas as provas do evento sob pena 

de desclassificação no caso de não cumprimento desta exigência.  

As delegações deverão estar munidas de fita adesiva transparente e numerais de 1 a 9.  

13. PONTUAÇÃO E PREMIAÇÃO 

Serão distribuídas medalhas aos três primeiros colocados de cada prova.  

1º lugar 10 pontos  4º lugar 03 pontos 

2º lugar 06 pontos  5º lugar 02 pontos 

3º lugar 04 pontos  6º lugar 01 pontos 

 

14. REUNIÃO TÉCNICA 

A Reunião Técnica, obrigatória para os Chefes de Equipes e Dirigentes, será realizada no dia 24 de 

novembro, às 16:00h, na Raia Olímpica.  

Serão tratados os seguintes assuntos: 

- Confirmação das inscrições. 

- Pagamento das inscrições 

15. PROGRAMA PROVISÓRIO 
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Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade 2010 

24 de novembro – 4ª feira Reunião técnica 

25 de novembro – 5ª feira Eliminatórias de 1000m 

26 de novembro – 6ª feira SF e Finais de 1000m e eliminatórias de 

500m 

27 de novembro – sábado Eliminatórias de 500m 

28 de novembro – domingo 

(manhã) 

Finais de 500m e eliminatórias de 200m 

28 de novembro – domingo (tarde) Eliminatórias, SF e Finais de 200m 

 

 

Sebastián Ariel Cuattrin 

Supervisor de Canoagem Velocidade 

 

Christina Lentino Vanícek 

Supervisora de Arbitragem 

 

                                                       


