
 
 

Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) 
Rua Mariano Torres, 151 - Conjunto 01 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80060-120  

Telefone 41 3083 2600 - Fax 41 3083 2699 

 

Circular 023/2010 – Complementação 001 
 

Curitiba, 26 de maio de 2010. 
 
DO 
COMITÊ DE RAFTING 
Denilson de Lima – Supervisor 
Fabio Ramos Lourenção – Membro 
Jean-Claude Razel – Membro 
 
 
 
Assunto: Campeonato Pan-americano, Campeonatos Brasileiros e Seletivas Mundiais. 
 
 
 

Prezados presidentes e atletas, 
 
 

O Comitê de Rafting da CBCa, após o recebimento das novas regras do Rafting, 
disponibilizados pela Federação Internacional e definição do local do Campeonato Brasileiro de 
Rafting de 2010, vem, respeitosamente decidir e publicar o que se segue: 

I – DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE RAFTING 2010 

Está inserido na Letra A, item 2, “b”, do Regulamento Internacional o seguinte: 

 
                         “Cada federação pode inscrever até duas equipes em cada categoria masculina  
                          e  Feminina”. 

Este regulamento poderá ser encontrado na página oficial da IRF ou então no 
seguinte endereço eletrônico (já em português): 

http://www.cbca.org.br/rafting2010/pt/regulamento.pdf 

Ao contrário dos anos anteriores que eram permitidas três equipes por país, 
agora serão aceitos apenas dois representantes no feminino e dois representantes no 
masculino nos eventos internacionais, além de apenas 1 atleta reserva por equipe (Letra B, 
item 6). 

 

http://www.cbca.org.br/rafting2010/pt/regulamento.pdf
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Em assim sendo, conforme definido em reunião de Chefe de Equipe no 
Campeonato Brasileiro de 2009, as equipes que representarão o Brasil no Campeonato Pan-
americano de 2010, que será realizado na Cidade de Foz do Iguaçu, durante o período de 19 a 
22 de agosto, serão apenas campeão e vice-campeão masculino e feminino daquele evento. 
São eles: 

MASCULINO: 

 Alaya Bozo D´Água – Brotas - SP 

 Bozo D´Água -  Brotas - SP 

FEMININO: 

 Brotas 40 graus – Brotas – SP 

 Canoar – São Paulo - SP 

Estas equipes terão o prazo até o dia 25 de junho para promoverem as inscrições 
do evento no site oficial. Caso isso não seja realizado, as equipes terceiras colocadas serão 
convocadas. Em princípio as despesas das participações serão de responsabilidades das 
próprias equipes, a CBCa inseriu no projeto de patrocínio todas as despesas das equipes 
nacionais, porém até o presente momento isso não está garantido, de forma que as equipes 
deverão se precaver com seus respectivos patrocinadores.  

*** obs.: A CBCa está trabalhando para que a IRF libere as participações das equipes 
brasileiras, caso não haja confirmação das 15 Equipes masculinas e 08 Equipes Femininas previstas para 
o evento. A CBCa e o próprio patrocinador entende que não terá muito sentido investir o montante 
previsto, se não houver a participação efetiva de um número razoável de embarcações. Se porventura 
esse tema for aceito pela Internacional e não houver a presença do número de equipes previsto no 
projeto inicial, a CBCa convocará as Equipes participantes do Campeonato Brasileiro de Rafting 2009, de 
acordo com os respectivos resultados. Essa convocação, se sair, deverá ser realizada até o dia 02 de 
agosto de 2010 (um dia após o prazo limite para as inscrições). 

 

I – DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2010 e SUBSEQUENTES: 

O Campeonato Brasileiro de 2010 será realizado na Cidade de Extrema, no 
Estado de Minas Gerais, nos dias 15 a 17 de Outubro de 2010.  O site oficial está sendo 
construído e somente serão aceitas inscrições on line até a data limite que será apresentada 
posteriormente. 

Já a partir do ano de 2010, ficará valendo a regra de que a representação 
internacional para o ano seguinte será sempre com base no resultado do Campeonato 
Brasileiro, ou seja, as equipes campeã e vice-campeã brasileira de 2010 serão as representantes 
brasileiras nos eventos internacionais de 2011 e assim sucessivamente – OBEDECENDO 
SEMPRE O CRITÉRIO DA IRF QUANTO AO LIMITE DE PARTICIPAÇÃO PARA OS EVENTOS DE 
NÍVEL “A” e “B”.  Caso não haja possibilidade de participação da equipe classificada, outra será 
convocada de acordo com os resultados obtidos no Campeonato Brasileiro. 
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Em virtude dos eventos internacionais de “R4” e “R6”, a CBCa poderá também 
realizar Campeonatos Brasileiros específicos para cada modalidade. Se houver interesse das 
cidades,  patrocinadores e equipes na efetivação desses eventos, obviamente que a 
representação internacional estará condicionada aos resultados dos Campeonatos Brasileiros 
específicos para cada modalidade.    

II – DO PRAZO PARA INSCRIÇÕES NOS EVENTOS INTERNACIONAIS: 

Segundo o item B, 13, das normas de competição da IRF, as equipes que 
conseguirem a classificação para participação em eventos internacionais terão prazo até 06 
(seis) semanas antes da competição para confirmarem as respectivas inscrições. Se nesse prazo 
não houver confirmação, abre-se automaticamente vaga para a segunda ou terceira colocada 
no evento nacional. 

 

Atenciosamente, 
 

Denilson de Lima 
                               Supervisor de Rafting 

 
 
 
 
 


