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Assunto: Regras para organização de provas e calendário 2014 de Va’a 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, através do COMITÊ DE VA’A, 

vem por meio deste, estabelecer os parâmetros para elaboração e organização de eventos do 

calendário nacional da modalidade para 2014. 

1) O Calendário Nacional para 2014 será constituído de 07 (sete) provas sendo 

quatro referentes a criação de um circuito nacional denominado Circuito Va'a Brasil 2014, o 

título e as denominações dos eventos seguem abaixo:  

a) Campeonato Brasileiro de V6 Maratona  

b) Campeonato Brasileiro de V1R/V2R Maratona  

c) Campeonato Brasileiro de Va'a Velocidade (todas as categorias)  

d) Circuito Va'a Brasil Etapa São Paulo (todas as categorias)  

e) Circuito Va'a Brasil Etapa Rio de Janeiro (todas as categorias)  

f) Circuito Va'a Brasil Etapa Santa Catarina (todas as categorias)  

g) Circuito Va'a Brasil Etapa Espírito Santo (todas as categorias)  

2) Podem pleitear a organização dos eventos acima citados organizações públicas 

ou privadas, desde que o façam respeitando os regulamentos oficiais das modalidades, bem 

como sigam os preceitos estabelecidos pela CBCa e este comitê abaixo; 
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2.1 Não há restrição sobre a quantidade de eventos que uma entidade poderá 

realizar em um único ano, podendo assim realizar mais que um evento. 

2.2 Os organizadores se comprometem a divulgar em todo o material publicitário 

ou de mídia em geral a logomarca da CBCa e patrocinadores oficiais ou sua 

homologação quando for o caso.  

2.3 Outros eventos não específicos, podem fazer parte do Circuito Va'a Brasil 

2014, e por conseguinte utilizar o nome, contudo o mesmo deverá ser apresentado em 

toda divulgação oficial do evento, junto ao nome anterior. Exemplo: Angra Va’a – 

Circuito Va’a Brasil 2014 – etapa Angra dos Reis. 

2.4 O Evento poderá ter outras modalidades esportivas em sua programação, 

desde que estas não interfiram no cumprimento das regras da modalidade, ou na 

participação dos atletas na modalidade.  

2.5 Para cada evento, este comitê deverá indicar um representante que irá 

acompanhar a prova, a fim de efetuar o relatório de avaliação e cumprimento dos itens 

desta circular.  

3) As propostas de organização ou execução do evento, devem ser enviadas para 

este comitê até o dia 26 de julho de 2013, para os e-mails, 

canoagem.oceanica@canoagem.org.br ou cbca@cbca.org.br onde o mesmo fará a análise das 

propostas se baseando nos itens descritos abaixo:  

3.1 Itens de Segurança: Barcos de apoio, planos de socorro emergencial, seguros 

e outros.  

3.2 Acessibilidade para inclusão de paracanoístas no evento;  

3.3 Custo de inscrição: Deve ser apresentada projeção que não poderá variar 

para mais de 8 % na data do evento;  

3.4 Facilidade de participação aos atletas: Alojamentos, alimentação durante a 

prova, e outros; 

http://www.canoagem.org.br/
mailto:canoagem.oceanica@canoagem.org.br
mailto:cbca@cbca.org.b
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3.5 Utilização de serviços, produtos ou outros de empresas parceiras da 

modalidade Va'a junto a CBCa; 

3.6 Premiações diferenciadas: Sorteio de brindes, prêmios em dinheiro, e outros;  

3.7 Plano de divulgação na mídia e material visual; 

4) Após o recebimento das propostas, haverá reunião específica na cidade de 

Santos - SP no dia 03 de agosto,  que contará com os membros deste comitê, com os 

postulantes e com um representante de cada Federação filiada à CBCa que quiser se fazer 

representar para oficializar e adequar as datas dos eventos afim de definir as propostas 

vencedoras, adequação de datas e outros entendimentos.  

5) Para o ano de 2014, as provas terão os seguintes critérios para concessão de 

benefícios e convocações; 

5.1 Campeonato Brasileiro de Va'a Velocidade (todas as categorias): Será a 

Seletiva para a participação no Mundial de 2014; 

5.2 Campeonato Brasileiro de V6 Maratona e Campeonato Brasileiro de 

V1R/V2R Maratona: serão as provas indicadas para a solicitação de concessão do Bolsa-

atleta Nacional nas modalidades V6/V1R/V2R ; 

5.3 Circuito Va'a Brasil 2014: Os ranqueados gerais ou por categoria, por ordem 

de exclusão decrescente, garantem uma vaga para representar o país em qualquer 

evento internacional caso haja a possibilidade da inscrição e participação de dois ou 

mais atletas/equipes no evento; 

6) Calendário base para 2014 onde devem se basear as propostas  

a) Calendário (Sujeito a alterações na fase de envio de propostas e na divulgação 

final)  

http://www.canoagem.org.br/
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Prova Mês 

1ª Etapa do Va’a Brasil – SP Março 

Brasileiro de V1/V2/V6 Velocidade Abril 

Brasileiro de V1R/V2R Maratona Junho 

2ª Etapa do Va’a Brasil – ES Setembro 

Brasileiro de V6 Maratona Outubro 

3ª Etapa do Va’a Brasil – SC Novembro 

4ª Etapa do Va’a Brasil – RJ Dezembro 

 

b) Formatos específicos por prova para o Circuito Va'a Brasil: 

1ª Etapa do Va'a Brasil – SP 

Largada única para V6 Masculina  

Largada única para V6 Feminina  

Largada única para V1r Feminina e Masculina  

Largada única para V2 Masculino e Feminino  

2ª Etapa do Va'a Brasil – ES  

Largada única para V6 Open Masculino  

Largada única para V6 Open Feminino  

Largada única para V6 Feminino e Masculino de outras faixas etárias  

Largada única para V1r Feminina e Masculina  

3ª Etapa do Va'a Brasil – SC  

Largada única para V6 Open Masculino  

Largada única para V6 Open Feminino  

http://www.canoagem.org.br/
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Largada única para V6 Feminino e Masculino de outras faixas etárias  

Largada única para V1r Feminina e Masculina  

4ª Etapa do Va'a Brasil – RJ  

Largada única para V6 Masculina Largada única para V6 Feminina  

Largada única para V1r Feminina e Masculina  

Largada única para V2 Masculino e Misto  

Total geral de provas por categoria 

4 - V6 Masculina e Feminina 

4 - V1R Masculina e Feminina 

2 - V2 Masculino  

1 - V2 Feminino  

1 - V2 Misto  

 

Atenciosamente 

Comitê de Va’a 

Confederação Brasileira de Canoagem 

http://www.canoagem.org.br/

