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Circular CBCa 048/2016
Curitiba, 16 de setembro de 2016

Aos filiados

Assunto: Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem – Programa de
Provas Provisório

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), entidade nacional de
administração do desporto, através do seu Presidente vem, por meio desta, informar que
conforme o item 22.3 do regulamento de Canoagem Velocidade, disponível no site oficial da
entidade (http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regulamento/id/277), as
provas abaixo serão canceladas:

“22.3 Para que a prova seja válida para a pontuação final, é preciso haver no
mínimo três embarcações inscritas, participando do evento. Caso este número não seja
atingido, o atleta pode competir na categoria imediatamente superior.

OBS: Destaca-se o item 14, o qual prevê punição às embarcações não
canceladas até o prazo.”.

Embarcação Distância Gênero Categoria
K4 500m Feminino Cadete
C2 500m Feminino Cadete
C1 200m Masculino Máster A
K2 1000m Masculino Máster B
K2 200m Masculino Máster B
C2 500m Feminino Menor
C1 200m Feminino Cadete
*C1 500m Feminino Infantil
*Mini C1 200m Feminino Infantil
*K1 1000m Feminino Máster A
*K1 200m Feminino Máster A

Caso algum dos atletas das provas listadas deseje subir para uma categoria
imediatamente superior, deve-se lembrar que o regulamento não permite que um atleta
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participe em duas categorias no mesmo evento, conforme item 22.8 do regulamento. Sendo
assim, o mesmo deverá subir de categoria em todas as outras provas em que está inscrito.

“22.8 Um atleta não pode competir em duas categorias de idade em um
mesmo Campeonato”

* Nas provas marcadas com asterisco (C1 200m feminino infantil, Mini C1
200m feminino infantil, K1 1000m feminino Máster A e K1 200m feminino Máster A), as
atletas foram transferidas automaticamente para uma categoria imediatamente superior
pois as provas em que estão inscritas serão excluídas, conforme item 22.3 do regulamento,
mencionado no início desta Circular.

O programa de provas e o detalhamento das inscrições estão disponíveis no
site do evento, link
(http://www.canoagem.org.br/evento/pagina/nome/programa_de_provas/paginas_id/1253
/eventos_id/1072).

Reforçamos que a reunião técnica será realizada no dia 21/09 as 13:00hrs na
Torre de Chegada. É obrigatória a presença de todos os chefes de equipe.

Dúvidas ou sugestões deverão ser enviadas ao supervisor da modalidade,
Álvaro Acco, e-mail alvaro.acco@canoagem.org.br.

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente


