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CBCa 055/2013 
Curitiba, 24 de junho 2013. 

 
Ao Filiados 
 
 
Assunto: Convite para o II 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: 

07 de Julho 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. 
 
7. Categorias e distâncias 

 

Embarcação Categoria Gênero Distância 

K1 / C1 Junior/Cadete Masculino 1000m / 200m 

K1 Junior/Cadete Feminino 500m/200m 

K1 / C1 Sub 23/ Sênior Masculino 1000m / 200m 

http://www.canoagem.org.br/
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K1  Sub 23/ Sênior Feminino 500m/200m 

C1  Open Feminino 200m 

 

8. Descrição 
 

O II Controle Nacional será uma prova aberta, podendo participar qualquer atleta 
das categorias: Sênior (englobam Sênior + Sub23) e Junior (englobam Junior + Cadetes) 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 nos resultados diretos das provas olímpicas individuais. As 

provas do II Controle Nacional serão realizadas no dia 07 de Julho somente para provas de 
embarcações individuais, sendo dadas as largadas a cada 2 minutos. 

 
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.  

 
9. Inscrições 
 
As inscrições para o II Controle Nacional estarão abertas até o dia 05 de Julho, e 

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. 
 

10. Distâncias 
 
Somente provas individuais e em distâncias olímpicas. 

 
Como refere-se em Controle Nacional, servirá para controle de performance e 

poderá ser utilizado para futuras convocações para a Equipe Permanente de Canoagem 
Velocidade ou para eventos internacionais caso haja recursos financeiros para tal. 

 
11. Embarcações 

 
Não serão disponibilizadas embarcações para aluguel ou empréstimo. 

 
 Atenciosamente, 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 

http://extranet.canoagem.org.br/

