
 

CBCa 062/2012 
 

Curitiba, 07 de Agosto de 2012. 

Aos Filiados 

Assunto: Convocação para o Campeonato Sul-americano de Va’a  

Prezado filiados, 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu presidente abaixo 
assinado vem, por meio desta, convocar os atletas praticantes de Va’a, com participação em 
provas oficiais do calendário 2010, 2011 ou 2012, para representar a Seleção Brasileira de Va´a 
no Campeonato Sul-americano de Va´a Velocidade que será realizado na cidade de Buenos Aires, 
Argentina, entre os dias 22 e 24 de novembro de 2012. 

Todas as despesas provenientes da participação no evento em questão serão de 
responsabilidade do atleta convocado. 

A participação no evento será coordenada pelo Comitê de Va´a e a CBCa que 
tomarão todas as providências para a inscrição dos atletas.  

A organização irá fornecer gratuitamente, 02 canoas por categoria. O critério de 
seleção para eleger os atletas que irão fazer uso destas canoas, será a colocação no Campeonato 
Brasileiro de Va’a  2011, Campeonato Sul-americano de Va’a 2011 e Campeonato Brasileiro de 
Va’a 2010, nesta ordem de prioridade. 

Há ainda a possibilidade de cada atleta levar sua própria embarcação ou alugar na 
Argentina, ficando a cargo dos atletas esse desdobramento, Caso o atleta tenha direito a utilizar 
a embarcação fornecida gratuitamente pela organização mas queira levar seu próprio barco, este 
deverá comunicar pelo email dvirmond@cbca.org.br e massimonovello@yahoo.com.br, até 15 
de setembro de 2012, que levará sua embarcação, para assim disponibilizar o barco da 
organização para outro atleta. 

 Categorias 

 



  V6  ( Va’ a  de  6  Atletas)  24,  12  y  6km  
 

V6 Masculino Open 24km                                                                   (Aberta a todos os atletas)   

V6 Feminina Open 12km                                                                 (Aberta a todas os atletas)  

V6 Master Masculino 12km                                                (Aberta  a atletas acima de 40 anos)  

V6 Master Feminino 12km                                                          (Aberta  a atletas acima de 40 anos)  

V6 Junior Masculino 6km                                                                 (Aberta  a atletas até 19 anos)  

V6 Junior Feminino 6km                                                                   (Aberta a atletas até 19 anos) 

 

 V1  (Va’a individual sem leme)  y V1r  (Va’a Individual  com leme)  
 

V1/V1r Masculino Open: 12km                                                               (Aberta a todos os atletas) 

V1/V1r Feminina Open: 6km                                                                    (Aberta a todos os atletas)  

 V1/V1r Masculino Master: 6km                                               (Aberta  a atletas acima de 40 anos) 

V1/V1r Feminino Master: 6km                                                  (Aberta  a atletas acima de 40 anos) 

 V1 Masculino Para Va’a: 6km                               (Aberta a Atletas da Paracanoagem A, TA y ATL)  

V1 Feminino Para Va’a:  3km                                   (Aberta a Atletas da Paracanoagem A, TA y ATL) 

 V1 Junior Masculino:  3km                                                                    (Aberta  a atletas até 19 anos)  

V1 Junior Feminino: 3km                                                                         (Aberta  a atletas até 19 anos) 

 V1 Cadetes Masculino: 3km                                                              (Aberta  a atletas até 16 anos)  

V1 Cadetes Feminino: 3km                                                                (Aberta  a atletas até 16 anos)  

 

Discriminativo de despesas: 

 Taxa de participação U$ 50  (aprox. R$ 120,00) até 25 de Setembro de 2012.  

Após esta data o valor será de U$ 100 (aprox. R$ 240,00).  



 

 Hospedagem: 

Hotéis Preço por quarto por noite (incluso café da manhã) 

 

Hotel de las Luces 3* 

Single - Double Room – U$ 84 = U$ 42/pessoa/dia 

Triple Room – U$ 126 

 

Hotel Catalinas Suítes 3* 

Single - Double Room – U$ 89 

Triple Room – U$ 113  

 

Hotel Regente Palace 4* 

Single - Double Room – U$ 114 

Triple Room – U$ 160 

 

            Serão necessárias 08 (oito) diárias por pessoa.  

 

Sendo assim, o valor estimado de hospedagem para 08 (oito) diárias em apartamento em 

apartamento duplo em hotel de 3ª classe, +- R$ 700 (setecentos reais).  

 

As hospedagens devem ser providenciadas exclusivamente pelos atletas, pelo endereço 

carinap@turar.com  e marianolarghi@outrigger.com.ar , contatar Carina e Mariano respectivamente. 

 

 Refeições 

 

O valor médio que deverá ser previsto para refeições será de R$ 30,00 por refeição 

(almoço e jantar). Girando em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais) para alimentação nos 7 

dias. 

 

 Passagem aérea 

 

As passagens deverão ser datadas com a saída no dia 17 de Novembro de 2012 e retorno 

dia 25 de Novembro de 2012.  

 

 Custo total 

 

O custo estimado é de R$ 1300,00 (Hum mil e trezentos reais) por pessoa para ida e volta.  

Lembramos que, quanto mais próxima a data de compra da data de embarque, o custo 

tende a se elevar. 

 

mailto:carinap@turar.com
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Valor total para participação no evento: Aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 

 Prazos 

 Os atletas interessados,deverão enviar um email para dvirmond@cbca.org.br e 

massimonovello@yahoo.com.br informando o seu interesse em participar, até o dia 31 de 

Agosto de 2012, impreterivelmente. A partir dessa pré-inscrição, serão disponibilizadas as 

canoas fornecidas pela Organização. 

 As inscrições finais deverão ser realizadas através do site da CBCa, no link 

extranet.canoagem.org.br até dia 25 de Outubro de 2012, bem como efetuados  os 

depósitos, em favor da Confederação Brasileira de Canoagem seguido do envio do comprovante 

de depósito para os emails dvirmond@cbca.org.br e massimonovello@yahoo.com.br. 

 

Dados para depósito: 

Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 0369  Conta: 00028069-0 

Titular: Confederação Brasileira de Canoagem     
CNPJ 92.893.155/001-12. 

 

Valores a serem depositados: 

U$ 50 – inscrição (até 25 de Setembro de 2012) 

Total = R$ 120,00 

 

 As inscrições dos atletas juniores e cadetes devem obrigatoriamente ser acompanhadas 

de uma autorização dos pais e a presença de um responsável durante toda a competição será 

obrigatória. 

 Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei 9.615/98. “Será 

considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o atleta 

servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou 

fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em treinamento ou 

competição desportiva no País ou no exterior”. 

Atenciosamente, 

João Tomasini Schwertner 
Presidente                                               
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