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Diga não ao Doping 
 

Circular CBCa 015/2016 
Curitiba, 3 de março de 2016. 

 
 
 
Aos Filiados 
 
 
 
Assunto: Campeonato Brasileiro de Va’a V6 2016 
 
 
 Prezados, 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem, através do seu Presidente vem, por 
meio desta, comunicar a todos que este ano o Campeonato Brasileiro de Va'a V6 de Maratona 
será disputado em três etapas:Vitória/ES dias 09 e 10 de julho, Salvador/BA dias 10 e 11 de 
setembro e Rio de Janeiro/RJ dias 10 e 11 dezembro. 

 
As colocações finais serão definidas somando-se os pontos obtidos nas três 

etapas com um descarte. Sendo que, em caso de empate, a etapa do Rio de Janeiro será o 
critério de desempate. Os melhores colocados estarão classificados para o Campeonato 
Mundial de Va'a de distância que será disputado no Tahiti em 2017. 

 
Além disso a soma da pontuação sem descarte das etapas de Vitória/ES e 

Salvador/BA, classifica uma equipe para o Campeonato Sul-americano de Va'a 2016 que será 
realizado no Chile. Em caso de empate na pontuação a etapa de Salvador será o critério de 
desempate. 

 
A outra vaga para o Sul-americano já foi obtida pelas equipes campeãs do 

Circuito Va'a Brasil 2015, sendo que os resultados e convocações serão divulgados em circular 
própria. 

 
Serão convocados os melhores classificados conforme disponibilidade de vagas 

para cada evento. E ainda, vale dizer que o sistema de pontuação é o mesmo do Campeonato 
Brasileiro de V1, V1R e V2R de 2016. 

 
Para o Campeonato Brasileiro de 2016 fica estabelecido que: 
 
1 - A denominação dos times para divulgação será feita da seguinte forma: 
Nome ou abreviação da associação filiada à CBCa/Nome Fantasia. 
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2 - Os times poderão se utilizar de oito atletas diferentes durante todo o 
campeonato, caso um time se utilize de mais atletas do que o estipulado, o 
mesmo sofrerá a perda de 50% dos pontos na etapa onde ocorrer o fato. 
 
3 - Para efeito de concessão de benefícios legais, públicos ou não, serão 
beneficiados os atletas que competirem na última formação da equipe. 
 
4 – Dependendo das condições climáticas a utilização de saia anti-respingos 
será de uso obrigatório. Nestes casos a organização do evento comunicará as 
equipes durante o evento. Portanto, todos os participantes deverão possuir este 
acessório.  
 
5 - Em caso de times que tenham a formação de atletas de diferentes 
associações, o nome da associação representada será aquela que possuir o 
maior número de atletas dentro da primeira formação. Caso não haja uma 
maioria ou acordo entre as associações envolvidas, a designação será 
MISTO/Nome Fantasia 
 
6 - Ainda no caso de times que tenham a sua formação de atletas de diferentes 
associações, todas elas, deverão autorizar a formação deste time. Caso não seja 
respeitado, a associação discordante deverá enviar reclamação formal a CBCa 
relatando o ocorrido, informando o nome completo do time e qual foi o(s) 
atleta(s) que não tinha(m) sua autorização. Em caso de comprovação desta 
reclamação, o time relatado terá seus pontos retirados em sua totalidade da 
etapa em questão. Para tanto sugerimos que os atletas que participem de times 
de diversas associações, obtenham uma autorização por escrito de sua 
associação, autorizando a participação nestas equipes. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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