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CBCa 012/2013 
Curitiba, 12 de março de 2013. 

 
 
 
Ao Filiados 
 
 
 
 
Assunto: Convite para o I Controle Nacional de Canoagem Velocidade 2013. 
 
 
 Prezado Filiado, 
 
 
 A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM encaminha abaixo as 
informações para a participação no Controle Nacional de Canoagem Velocidade. 
 

1. Organização: Confederação Brasileira de Canoagem; 
 

2. Local: Raia Olímpica da Cidade Universitária – USP – SP 
 

3. Endereço da raia: Avenida Professor Melo Morais, S/N – Cidade 
Universitária – USP – São Paulo 

 
4. Categorias: Cadete, Júnior, Sênior  

 
5. Período e horário: 

24 de março de 2013. 
Das 8:00 às 19:00 horas 

 
6. Regulamento 

 
  O evento será regido pelo Regulamento de Canoagem Velocidade da CBCa 
disponível em seu site oficial: www.canoagem.org.br, e por esse boletim informativo. 
 

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

 
Todos os barcos serão pesados antes e após cada controle para aferição do peso 

determinado para cada tipo de embarcação. 
 
Cabe ao chefe de equipe e ou ao atleta providenciar a documentação necessária 

e realizar as inscrições através do sistema on-line. 
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7. Categorias e distâncias 

 

Embarcação Categoria Gênero Distância 

K1 / C1 Cadete Masculino 2.000m e 5.000m 

K1  Cadete Feminino 2.000m e 5.000m 

K1 / C1 Júnior Masculino 2.000m e 5.000m 

K1 Júnior Feminino 2.000m e 5.000m 

K1 / C1 Sênior Masculino 2.000m e 5.000m 

K1  Sênior Feminino 2.000m e 5.000m 

C1  Open Feminino 2.000m e 5.000m 

 

Recomendamos o uso de coletes salva-vidas por atletas que não saibam nadar. 
 

8. Descrição 
 

O I Controle Nacional será uma prova aberta, podendo participar qualquer atleta 
das categorias: Sênior, Junior e Cadete que tenha idade correspondente para a sua participação 
em determinada categoria no ano de 2013 e que tenha seu cadastro regularizado junto à CBCa. 

 
O controle consistirá no somatório de pontos de duas provas sendo, a primeira 

de 2.000m e a segunda de 5.000m. Foram selecionadas estas distâncias em função da 
preparação para o pico de treinamento previsto para os campeonatos Mundiais (Sênior e 
Junior) de 2013 de acordo com a programação de treino enviado semanalmente, pela equipe 
técnica nacional, para todos os atletas de rendimento que encontram-se no final do período de 
base, justificando as distâncias selecionadas para o controle. 

 
As provas do I Controle Nacional serão realizadas no dia 24 de março, somente 

para provas de embarcações individuais, sendo dadas as largadas a cada 2 minutos, nas duas 
distâncias. 

 
No período matutino, com início às 09h00min, serão realizadas as provas de 

2.000m.  
 
No período da tarde, com início às 14h00min, serão realizadas as provas de 

5.000m.  
 
Por se tratar de um Controle Nacional, não será permitido nenhum tipo de onda, 

ajuda externa ou aparelhos eletrônicos que não sejam designados pela equipe técnica e que 
servirão somente para controle do trabalho dos atletas.  

 
As inscrições para o I Controle Nacional serão realizadas de acordo com as regras 

da CBCa, utilizando-se o sistema on-line de inscrições (http://extranet.canoagem.org.br), não 
serão permitidas inscrições em dois tipos de embarcações ou categorias. 
 

9. Distâncias 

http://extranet.canoagem.org.br/
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O ranking do controle nacional será formado pelo somatório das pontuações das 

provas (2.000m e 5.000m). 
 
As provas valerão pontos, que somados, indicarão o vencedor.  
  
A tabela de pontos por colocação para os controles nacionais está definida da 

seguinte maneira: 
 
 01º lugar 15 pontos 
 02º lugar 14 pontos 
 03º lugar 13 pontos 
 04º lugar 12 pontos 
 05º lugar 11 pontos 
 06º lugar 10 pontos 
 07º lugar 09 pontos 
 08º lugar 08 pontos 
 09º lugar 07 pontos 
 10º lugar 06 pontos 
 11º lugar 05 pontos 
 12º lugar 04 pontos 
 13º lugar 03 pontos 
 14º lugar 02 pontos 
 15º lugar 01 pontos 
 
Os demais não terão pontuação. 
 
A fórmula para a classificação final do ranking do I Controle Nacional de 2013 

será: 
 

Ranking do Controle Nacional = Pontos adquiridos 2.000m + Pontos adquiridos 5.000m 
 

Com base na classificação final do Controle Nacional, para participar do 
Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade 2013 no Chile, serão convidados os 
atletas de acordo com as regras abaixo: 

 
Caiaque Masculino 
 
 Sênior: Os 9 atletas melhores classificados. 
 
 Júnior: Os 4 atletas melhores classificados. 
 
 Cadete: Os 4 atletas melhores classificados. 
 
Caiaque Feminino 
 
 Sênior: As 4 atletas melhores classificadas. 
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 Júnior: As 4 atletas melhores classificadas. 
 
 Cadete: As 4 atletas melhores classificadas. 
 
Canoa Masculino  
 

Sênior: Os 4 atletas melhores classificados, sendo obrigatório ter ao 
menos um atleta remando do lado oposto dos demais entre os 4 classificados.  

 
Júnior: Os 4 atletas melhores classificados, sendo obrigatório ter ao 

menos um atleta remando do lado oposto dos demais entre os 4 classificados. 
 
Cadete: Os 4 atletas melhores classificados, sendo obrigatório ter ao 

menos um atleta remando do lado oposto dos demais entre os 4 classificados. 
 
 
Os critérios para a definição das embarcações da Seleção Brasileira nas provas do 

Campeonato Sul-americano 2013 serão feitas pelos respectivos técnicos de cada categoria, com 
base nos resultados do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade 2012 - 
http://www.canoagem.org.br/evento/resultados/eventos_id/511 e do I Controle Nacional de 
2013. 

 
Os atletas convidados para o Campeonato Sul-americano de Canoagem 

Velocidade 2013, que não integrem a Equipe Permanente de Canoagem Velocidade, poderão 
treinar no Centro de Treinamento tendo que arcar com todas as despesas de alimentação, 
transporte (chegada a SP e deslocamento interno), hospedagem e demais despesas 
decorrentes. Após a participação no Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade 
2013, os atletas que não pertencerem à Equipe Permanente deverão retornar às suas cidades 
de origem. 

 
Como Controle Nacional, este evento não tem caráter classificatório para a 

Equipe Permanente de Canoagem Velocidade. 
 

10. Embarcações 
 

Não serão disponibilizadas embarcações para aluguel ou empréstimo. 
 

11. Percurso 
 

O percurso de 2000m e de 5000m serão de acordo com a imagem abaixo. 
 

http://www.canoagem.org.br/evento/resultados/eventos_id/511
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12. Participação no Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade 
2013 

 
Infelizmente, neste momento, a CBCa não possui recursos financeiros para 

custear a participação brasileira no Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade 2013, 
que será realizada entre os dias 19 e 21 de abril em Valparaíso, Chile. Desta maneira, os custos 
de participação nesta competição deverão ser arcados pelos próprios atletas.  

 
Devido ao curto espaço de tempo, logo após o resultado do Controle Nacional, 

os interessados deverão comunicar, pessoalmente, sua intenção de participar do Campeonato 
Sul-americano ao Supervisor de Canoagem Velocidade - Sebastián Cuattrin, que tomará nota 
dos nomes e enviará por email à CBCa para a publicação da convocação. 

 
Os atletas que confirmarem sua participação deverão transferir o montante de 

R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) R$ 2200,00 (dois mil e duzentos reais) 
referentes à hospedagem, alimentação, taxa de inscrição, uniformes, extras e despacho 
aduaneiro dos barcos.  

 
Esta transferência de valores deverá ser efetuada em favor da Confederação 

Brasileira de Canoagem, IMPRETERIVELMENTE, até o dia 28 de Março de 2013. Sem o devido 
depósito, o atleta não será inscrito no evento, tendo assim impedida a sua participação.  

 
Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: 0369 / Conta: 00028069-0 op. 013 
Titular: Confederação Brasileira de Canoagem 

CNPJ 92.893.155/001-12. 
 
Para a confirmação da inscrição, favor enviar a cópia do comprovante de 

depósito para d.virmond@canoagem.org.br.  
 
O custo estimado da passagem aérea para Santiago – CHI é de R$ 1.000,00 (mil 

reais) por pessoa, ida e volta, deverá ser providenciado diretamente pelo atleta. Ressaltamos 
que este valor é estimado e varia de acordo com a cidade de origem e a data de emissão do 
bilhete, sendo que quanto mais próximo da data de embarque o custo tende a elevar-se. 

 
Os atletas devem desembarcar em Santiago no dia 18/04/2013, para se juntar 

aos demais integrantes da equipe e seguir viagem para Valparaiso, cidade sede do evento. O 
retorno deverá ser realizado no dia 22/04/2013. As informações de embarque e cópia dos 

mailto:d.virmond@canoagem.org.br
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bilhetes de passagem devem ser enviados para o email d.virmond@canoagem.org.br até dia 
10/04/2013. 

 
Se, por ventura, após o retorno da delegação, ainda houver recursos depositados 

pelos atletas na conta da Confederação, estes serão igualitariamente devolvidos aos atletas. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 

mailto:d.virmond@canoagem.org.br

