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CBCa 029/2013  
Curitiba, 16 de Maio de 2013. 

Aos Filiados 

Assunto: Convocação para os Jogos Mundiais Masters 2013 

Prezados filiados, 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente abaixo 
assinado vem, por meio desta, convocar todos atletas para participarem dos Jogos Mundiais 
Masters, que serão realizados na data de 02 a 11 de Agosto, em Torino – Itália. 

As modalidades e categorias serão: 

Canoagem Maratona: K1-K2-K4-C1-C2 (masculino-feminino) 
Canoagem Slalom: K1-C1-C2 (masculino-feminino) 
Canoagem Velocidade: 200m, 1000m: K1 - C1 - C2 -C4 (masculino-feminino), K2-K4 (masculino-
feminino-misto) 
Caiaque Polo: (masculino-feminino-aberto) 
 
Níveis para Caiaque Polo: 
Competitivo: Será composto por duas divisões – masculino e feminino 
Lazer:  será  uma divisão aberta,  isto é, as equipes  podem ser  de  homens, mulheres, ou misto 
(em qualquer relação masculino/feminino) e jogarão uns contra os outros.  
 
Os canoístas podem participar como  individual, dupla em 4 provas a um máximo  de  5 provas. 
 
Caiaque Polo:  Deverá   ter o   mínimo de 5 atletas registrados   por equipe e um  máximo   de 
10. No máximo  3  reservas serão  permitidos por jogo.  Os competidores  podem participar  em 
uma equipe  por categoria, isto  é, uma equipe competitiva  e uma por lazer, no entanto não 
poderá ser substituído em caso de coincidir os jogos.  

Para Canoagem Maratona as distâncias serão:   
30 a 40 anos = 26km 
acima de 45 anos = 14 km 

Categorias por idade: 
Canoagem Maratona K1 - K2 - K4 - C1 - C2  (masculino - feminino) 26 km : Atletas  acima  de 30, 
35 e 40 anos 
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 14 km : Atletas acima de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 
Canoagem Slalom K1 - C1 - C2 (masculino - feminino) Atletas acima de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, 65, 70, 75, 80, 85 
Canoagem Velocidade 200m, 1000m: K1 - C1 - C2 - C4 (masculino-feminino) K2 -K4 (masculino- 
feminino-misto : Atletas acima de 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 

Caiaque Polo: Atletas acima de 30, 45 (masculino-feminino-aberto) 

Idade determinada em 31 de Dezembro 2013 
A  idade  do  atleta  mais  novo  em um barco irá determinar a categoria de idade da tripulação. 
Para   Canoagem   Velocidade  a  definição   de  idade  da  tripulação   será   calculada  a partir 
da   média, dividindo-se o número total de anos de idade do grupo pelo número de membros 
da tripulação. 
Dois dos barcos mistos devem ser compostos por um homem e uma mulher. 
Quatro barcos mistos devem conter ao menos duas mulheres. 
Cada participante poderá participar em apenas uma categoria de idade por evento. 

Programação:  
Canoagem Velocidade: 3-5 Agosto 
Caiaque Polo: 6-8 Agosto 
Canoagem Slalom: 7 Agosto 
Canoagem Maratona: 9-10 Agosto 

Informação: 
              As competições serão realizadas sob as regras, normas e regulamentos da Federação 
Internacional de Canoagem e/ou conforme o manual do esporte. A competição também estará 
em conformidade com todas as exigências especiais da Associação Internacional de Jogos 
Mundiais Másters. 

Informação sobre locação de barcos: 
                Para receber informações sobre a locação de barcos,  disponibilidade e preços, por 
favor, envie um email para canoe@vajdagroup.com especificando o tipo, peso, medidas, idade. 

Previsão de custos: 
 Fizemos uma previsão  de custos, baseados no  site da organização e pesquisa de preços 
na internet. Os custos podem alterar na maneira que o atleta fizer a sua programação. 

Passagem aérea (São Paulo-Milão-São Paulo): R$ 5.200,00. 
             Taxa de Inscrição: €145 = R$ 580,00 se  reservar  hotel  junto  à organização com reserva 
mínima permitida de 3 noites. Neste caso acompanhante paga €75 =R$ 231,00. 
                € 170 = R$ 680,00 se fizer somente a inscrição. Nesta situação, o acompanhante 
paga taxa de inscrição de €80 = R$ 246,40. 
              Extras: €15 = R$ 46,20 por dia para frutas, água, remédio. 
              Refeições: €40 = R$ 123,20 por refeição.  Levar  em  conta 2 refeições ao dia,  se o hotel 
for com café da manhã. 
              Hospedagem: € 140,00 = R$ 431,20 por dia em quarto duplo no Hotel Erbulace - Torino. 

mailto:canoe@vajdagroup.com
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Ao momento da  inscrição  com base  no manual  haverá  a opção de hospedagem diretamente 
com  a  organização,  mas não  tivemos  acesso  aos  valores. Somente no momento da inscrição 
conseguirão visualizar. 
              Transporte  de  Milão  a  Torino:  €100  =  R$ 154,00 – fizemos  uma  base  de  €50  por 
trecho, mas dependendo da data de compra do bilhete, da categoria e horário esse preço sofre 
alterações. 
              Seguro viagem: R$ 0,88  por  dia  em  média – devendo  ser  comprado  diretamente  na 
agência de viagem que emitir a passagem aérea 
              Uniforme: R$ 150,00 – composto por um agasalho e duas camisetas 

A inscrição deverá ser feita diretamente no site http://www.torino2013wmg.org/ pelo 
atleta. Caso necessite de alguma orientação, A CBCa estará à disposição para ajudar. 

A única recomendação da CBCa é de que os atletas que irão representar o nosso país, 
façam uso do uniforme da seleção brasileira. Os que não possuírem, solicitamos que entrem 
em contato com a empresa R44 e falem diretamente com Sr. Régis pelo telefone (043) 3551-
1464. 

Os atletas que precisarem de convocação a título de dispensa no trabalho, deverão 
solicita-las pelo email d.virmond@canoagem.org.br. Além disso, solicitamos que os atletas que 
efetivamente participarão do evento, comuniquem a CBCa pelo mesmo email informado acima.  

 

            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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