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Assunto: Calendário 2015 da Canoagem Va’a

 

 

Prezados filiados,
 

 

 

A Confederação Brasileira de Canoagem

do desporto, através do seu presidente 

preparar e reformular o calendário para o ano de 2015

Brasil/2015 e a forma do calendário da modalidade,

eventos oficiais nacionais para o ano d
 

-Circuito Va'a Brasil – modalidades V1, V1R e V2R para o mês de

- Circuito Va'a Brasil – modalidades V1, V1R e V2R para o mês de

- Circuito Va'a Brasil – modalidades V1, V1R e V2R para o mês de

- Campeonato Brasileiro – modalidades V1, V1R e V2R para o mês de

- Circuito Va'a Brasil – modalidade V6 para o mês de 07/2015

- Circuito Va'a Brasil – modalidade V6 para o mês de 08/2015

- Circuito Va'a Brasil – modalidade V6 para o mês de 09/2015

- Campeonato Brasileiro – modalidade V6 para o mês de 10/2015

 

Ainda, poderá haver uma prova especial no mês de dezembro de 2015 para 

encerramento da temporada.

 

Este comitê estará recebendo propostas de entidades públicas ou privadas 

para a realização de qualquer um dos possíveis

23/05/2014. As propostas deverão ser encaminhadas para 

canoagem.oceanica@canoagem.org.br
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Curitiba, 17 de 

Calendário 2015 da Canoagem Va’a 

Prezados filiados, 

Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração 

do desporto, através do seu presidente abaixo assinado vem, por meio desta

e reformular o calendário para o ano de 2015 e consolidar o circuito Va'a 

rma do calendário da modalidade, este comitê lista abaixo os possíveis 

is nacionais para o ano de 2015: 

modalidades V1, V1R e V2R para o mês de 03/2015

modalidades V1, V1R e V2R para o mês de 04/2015

modalidades V1, V1R e V2R para o mês de 05/2015

modalidades V1, V1R e V2R para o mês de 06/2015

modalidade V6 para o mês de 07/2015 

modalidade V6 para o mês de 08/2015 

modalidade V6 para o mês de 09/2015 

modalidade V6 para o mês de 10/2015 

Ainda, poderá haver uma prova especial no mês de dezembro de 2015 para 

encerramento da temporada. 

Este comitê estará recebendo propostas de entidades públicas ou privadas 

para a realização de qualquer um dos possíveis eventos listados acima, até o dia 

23/05/2014. As propostas deverão ser encaminhadas para 

canoagem.oceanica@canoagem.org.br com cópia para cbca@cbca.org.br

CEP 80010-922 

de fevereiro de 2014.  

, entidade nacional de administração 

abaixo assinado vem, por meio desta, visando 

consolidar o circuito Va'a 

este comitê lista abaixo os possíveis 

03/2015 

04/2015 

05/2015 

06/2015 

Ainda, poderá haver uma prova especial no mês de dezembro de 2015 para 

Este comitê estará recebendo propostas de entidades públicas ou privadas 

eventos listados acima, até o dia 

23/05/2014. As propostas deverão ser encaminhadas para 

cbca@cbca.org.br 



Rua Monsenhor Celso, 231 7° andar 

Telefone (41) 3083 2600 

Nas propostas, deverão constar as entidades que serão responsáveis pela 

organização do evento, bem como seus possíveis parceiros públicos ou privados caso 

haja. 
 

No dia 31/05/2014 à

Brasileiro de V1, V1R e V2R será 

do calendário 2015. 

 

Qualquer dúvida pode

Modalidade, Sr Manuel Gil Rey Rojo

 

Atenciosamente, 
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propostas, deverão constar as entidades que serão responsáveis pela 

bem como seus possíveis parceiros públicos ou privados caso 

No dia 31/05/2014 às 20h00min durante a realização do Campeonato 

Brasileiro de V1, V1R e V2R será realizada reunião para adequação de datas e finalização 

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo e-mail do Supervisor da 

Manuel Gil Rey Rojo - canoagem.oceanica@canoagem.org.br

Atenciosamente,  

 

João Tomasini Schwertner 

Presidente 

CEP 80010-922 

propostas, deverão constar as entidades que serão responsáveis pela 

bem como seus possíveis parceiros públicos ou privados caso 

s 20h00min durante a realização do Campeonato 

realizada reunião para adequação de datas e finalização 

mail do Supervisor da 

canoagem.oceanica@canoagem.org.br 


