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Circular CBCa 005/2016
Curitiba, 27 de janeiro de 2016.

Aos Filiados

Assunto: Informativo Campeonato Brasileiro de Canoagem Freestyle

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente vem, por
meio desta, informar os detalhes relativos à organização do Campeonato Brasileiro de
Canoagem Freestyle.

1. Data e local

Campeonato Brasileiro de Canoagem Freestyle acontecerá no dia 09 de abril
de 2016 no Parque das Laranjeiras, localizado na cidade de Três Coroas – RS, município do
vale do Paranhana, distante de 90 Km da capital Porto Alegre – RS.
Endereço: Linha Café, s/nº. O acesso se dá pela RS-115. Vindo do Sul você deixará o centro da
cidade passar a sua esquerda e, logo após passar a ponte, na rótula, pegue à direita.
A partir da rótula são 10,5 Km até a entrada de acesso do parque, há placas indicando o
caminho até o PARQUE DAS LARANJEIRAS.

2. Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente até o dia 06 de abril de
2016.

Lembramos que somente os atletas federados junto à CBCa irão pontuar e
também participar da seletiva para a copa do mundo da modalidade, que será disputado em
duas etapas, a primeira nos dias 12 a 15/10/2016 na cidade de San Juan, Argentina e a segunda
etapa nos dias 19 a 22/10/2016 na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

Atletas não cadastrados poderão participar do evento, porém não irão pontuar
e não participarão da seletiva citada anteriormente.
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Link inscrições online: www.extranet.cbca.org.br

Para regularizar seu cadastro acesse: www.canoagem.org.br, link CADASTRO.
Para dúvidas relacionadas ao cadastro, entrar em contato pelo e-mail cadastro@cbca.org.br
ou pelo telefone (41) 3083 2600.

CATEGORIAS:
JÚNIOR (masculino e feminino) - até 18 anos.
SÊNIOR (masculino e feminino) - 19 anos em diante.

 VALOR DAS INSCRIÇÕES: R$ 50,00

3. Alojamento e Alimentação

O alojamento será por conta de cada participante do evento.
Lembramos que no Parque das Laranjeiras temos a Pousada das Águas, além de hospedagem,
serve café da manhã incluso no valor da diária (consultar valor).
O telefone para contato da pousada é (51) 3501 1218.

O parque também oferece área de camping para quem optar por acampar
com barracas.
Para os atletas que optarem por acampar e estiverem inscritos na competição, serão
isentados do pagamento da entrada no parque como também da área de camping, com
direito a banheiro coletivo, área com churrasqueira, pia, etc.
No parque das laranjeiras temos o restaurante da pousada que serve almoço caseiro e
também a lanchonete do parque que servem lanches em geral, ficando por conta de cada
participante os custos de suas refeições diárias.

4. Programação Completa

Manhã - Onda da pista
7:30 - Reunião Técnica com os participantes. (Sala de convenções pousada das águas)
8:30 - Treinos livres.
9:00 - Início das preliminares de todas as categorias.

Tarde - Onda da pista
16:00 – Finais

REUNIÃO TÉCNICA:
Colocaremos a forma de julgamento da pontuação das manobras,

esclarecimento de dúvidas e assuntos gerais.
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PREMIAÇÃO:
Haverá premiação para os atletas primeiro, segundo e terceiro colocado nas

respectivas categorias.

REGULAMENTO:
O regulamento será o mesmo regulamento da modalidade de Freestyle, junto

à ICF – International Canoe Federation.

5. Características do Cenário

A prova será realizada na onda que está localizada no início da pista de Slalom.
Caracterizada como uma onda de tamanho médio, com boa profundidade para a realização
das manobras, boa retenção e ao mesmo tempo uma onda suave.
Caso haja necessidade, a organização do evento poderá alterar o local da prova para a onda
PIPOQUEIRA, devido ao nível do Rio Paranhana.

6. 2016 ICF CANOE FREESTYLE WORLD CUP

O campeonato brasileiro de Canoagem Freestyle é uma seletiva para definir os
atletas que representarão o Brasil na copa do mundo que será realizada em duas etapas, a
primeira nos dias 12 a 15/10/2016 na cidade de San Juan, Argentina e a segunda etapa, nos
dias 19 a 22/10/2016 na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

CRITÉRIO:
Os três primeiros colocados na categoria sênior e os três primeiros colocados

na categoria júnior estarão aptos a representar o país nas provas que estiverem classificados
e que estiverem no programa de provas da copa do mundo.

Os atletas classificados devem manifestar interesse em representar o Brasil na
copa do mundo até o dia 31 de maio de 2016 para o comitê de Freestyle da CBCa ou para o
departamento técnico da CBCa. Caso contrário serão convocados em regime de urgência os
atletas que tiverem melhores colocações.

O Comitê de Freestyle da Confederação Brasileira de Canoagem não possui
recursos próprios, o que implica que as despesas com passagens, inscrições, aluguel de barcos,
hospedagem e alimentação durante a copa do mundo NÃO serão custeadas pela CBCa.

No entanto, estamos à disposição para auxiliar os atletas classificados de
acordo com essa circular e efetuar todos os procedimentos necessários para a sua
participação.
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CONTATOS:
Comitê de Canoagem Freestyle
Supervisor: João Francisco Hauschild de Oliveira
E-mail: joaooliveira@universo.univates.br
Telefone: (51) 81309622

ORGANIZAÇÃO: Comitê de Canoagem Freestyle da CBCa.
SUPERVISÃO: Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa.
APOIADORES: Prefeitura Municipal de Três Coroas.

Duck – Em movimento com a água
Asteca – Associação Trescoroense de canoagem

João Tomasini Schwertner
Presidente


