Projeto
Campeonato Paranaense
de Caiaque Polo
2021
Matinhos – Londrina – Foz do Iguaçu
(29 a 31 jan)

(28 a 30 mai)

(05 a 07 dez)
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1.

Apresentação
O Projeto somente será viabilizado se houver o apoio do Governo Estadual no

sentido de inserir as etapas aqui agendadas na programação dos Jogos de
Aventura e Natureza previstos para o ano 2021.
O Campeonato Paranaense de Caiaque Polo, coordenado pela Federação
Paranaense de Canoagem - FEPACAN, instituição sem fins lucrativos, será
disputado em três etapas:
1a. ETAPA – DIAS 29 a 31 DE JANEIRO – MATINHOS (Praia Mansa- Caiobá)
2a. ETAPA – DIAS 28 a 30 DE MAIO – LONDRINA (Lago Igapó)
3a. ETAPA – DIAS 05 a 07 DE DEZEMBRO – FOZ DO IGUAÇU (Iate Clube)

2.

A importância do Projeto
Assim como várias outras federações desportivas no Estado do Paraná, a

FEPACAN vem sofrendo muito com a falta de recursos financeiros para o
desenvolvimento do esporte. Sua receita consiste praticamente nos valores
adquiridos das anuidades dos atletas e Clubes que é completamente insignificante
e que acaba inviabilizando qualquer pretensão de elaboração de eventos.
A expectativa gerada para atletas e clubes paranaenses através da 1ª edição
dos Jogos de Aventura e Natureza no ano de 2019, há muito não se via na
Canoagem Paranaense. Trata-se, pois, do grande baluarte que o esporte
necessitava para dar azo aos treinamentos desportivos dos atletas que não
conseguem viabilizar as viagens nacionais e internacionais.
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A possibilidade de reiniciar as atividades de Caiaque Polo no Estado do Paraná,
através dos Campeonatos Paranaenses que não acontecem desde o ano 2000, traz
um ânimo muito grande para os Clubes e prefeituras que investem socialmente
através da modalidade.
Trata-se da modalidade mais fácil e barata de se investir dentro das 12
existentes na canoagem. Além disso é a mais completa na questão dos
fundamentos, de forma que aprendendo o Caiaque Polo o atleta automaticamente
poderá estar participando em qualquer outra disciplina da canoagem, seja em
correntezas, lagos ou mares.
Muitas crianças, jovens e adolescentes carentes tiveram a oportunidade de
iniciar

em

uma

prática

desportiva

aparentemente

longínqua

das

reais

possibilidades encontradas hoje em dia. Muitos desses jovens precisam de
oportunidades para sentir-se capazes de desenvolverem-se e viverem com
dignidade. Têm que encontrar referências

e estímulo para acreditarem em seu

potencial. Com a presença de vários atletas da seleção brasileira da modalidade,
o Campeonato Paranaense poderá transformar-se em mais uma das reais
oportunidades para demonstração de potencial desportivo e cívico.

3.

Objetivos do Projeto
3.1

Objetivo Geral

O Projeto Campeonato Paranaense de Caiaque Polo tem como objetivo
principal a realização de três etapas desta modalidade para definição dos
campeões paranaenses de 2021, nas várias categorias por idade existentes.

Rua Pedro Basso, 647 – Bairro Alto São Francisco – CEP 85.863-756 – Foz do Iguaçu - PR
Fone: (45) 3027-2052 – e-mail: fepacan@hotmail.com - www.canoagem.org.br

2

3.2
•

Objetivos Específicos

Realização de três etapas do Campeonato Paranaense de Caiaque Polo, para
definição dos campeões paranaenses nas categorias:
➢ Sênior Masculino
➢ Júnior Masculino (até 18 anos)
➢ Menor Masculino (até 14 anos)
➢ Feminino Open

•

Comprovar através de evento oficial a eficácia dos Projetos Sociais
promovidos pelos municípios que investem na canoagem.

•

Usar o esporte para fortalecer a saúde e despertar a consciência de
cidadania e de preservação do meio ambiente;

•

Evitar a marginalização destas crianças e adolescentes, causada pelo uso e
tráfico de drogas, prostituição e violência, através da convivência saudável
com outros participantes, com o meio-ambiente natural através da prática
esportiva;

•

Utilizar a Canoagem com todos os seus benefícios para ajudar na
socialização de menores carentes, levando-os a vencer barreiras e
obstáculos para sua evolução e crescimento pessoal;

•

Promover noções de Olimpismo para essas crianças e adolescentes, através
da

Educação

Olímpica,

assumindo

como

prioridade

os

valores

da

solidariedade, fair play (ética esportiva) e excelência (busca da perfeição na
medida justa em qualquer atividade), à vista do propósito social adotado
pela educação brasileira em geral.
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4.

Público-Alvo e Expectativa de Participação
Além das pessoas que se interessam e praticam o esporte, o projeto objetiva

promover o conhecimento da modalidade e com isso atrair novos adeptos se
apresentando para turistas e simpatizantes que nunca viram essa disciplina e que
pode ser realizada em qualquer local que tenha espaço de uma raia olímpica ou
semiolímpica.
A expectativa da Federação é ter 5 (cinco) equipes em cada uma das 4
(quatro) categorias oficiais nos dois primeiros eventos, o que resultaria em algo
em torno de 120 (cento e vinte) atletas. Na última etapa, entretanto, este
número deverá dobrar em virtude do Projeto Meninos do Lago em Foz do Iguaçu,
apoiado pela Itaipu Binacional e Prefeitura Municipal, que antes da interrupção das
atividades por conta da pandemia, já tinha mais de 600 crianças e jovens inscritos.

5. Estrutura do Projeto
O Campeonato Paranaense de Caiaque Polo será realizado através de
trabalhos conjuntos entre Federação Paranaense de Canoagem e os Clubes filiados
que praticam essa modalidade. Em assim sendo, todo Recurso Humano previsto
para arbitragem, cronometragem e montagem da pista será estabelecido e
organizado pela FEPACAN.
5.1.

Recursos humanos
➢
➢
➢
➢
➢

5.2.

Montagem/Desmontagem da pista: 4 pessoas
Árbitros: 4 pessoas
Mesários: 2 pessoas
Cronometristas: 2 pessoas
Resgate: 2 pessoas

Hospedagem/alimentação/diárias/RH
➢ Montagem/Desmontagem = 9 diárias
➢ Árbitros/Mesários/Cronometrista/Resgate = 3 diárias
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5.3.

Tendas
➢ 2 tendas com energia elétrica 10 x 10 fechadas com lona (apuração
e atletas/barcos);
➢ 2 tendas com energia elétrica 3 x 3 abertas (arbitragem);
➢ 1 tenda com energia elétrica 5 x 5 fechada, com piso e ar, para
médico.

5.4.

Suporte para os barcos/Gols/Tablado para árbitros/Raia
➢ 6 conjuntos de suporte para 10 barcos (disponíveis em Foz do
Iguaçu).
➢ 2 Gols flutuantes (disponível em Foz do Iguaçu)
➢ Tablado flutuante (disponível em Foz do Iguaçu)
➢ Raia para demarcação do campo (disponível em Foz do Iguaçu)

5.5.

Mesas / cadeiras / guarda-sóis
➢ Arbitragem/Cronometragem = 10 mesas e 10 cadeiras
➢ Atletas = 20 mesas e 80 cadeiras
➢ Guarda-sóis = 8 (lancha 2 /Árbitros 4 / Resgate 2)

5.6.

Ambulância/médico
➢ 1 Unidade UTI móvel disponível para os três dias de competições
***Caso o reservatório da Itaipu Binacional esteja baixo no mês de dezembro, na terceira
etapa do Campeonato, a solução será a realização do evento no Lago Superior, dentro da
Itaipu Binacional. Nesta caso a ambulância e médico devem estar presentes por 5 dias (durante
montagem e desmontagem das estruturas)

5.7.

Água/Caixa térmica/Lixeira
➢ 2.400 copos de 250 ml
➢ 1 Caixa Térmica/abastecida com gelo diariamente
➢ 4 lixeiras de 100 litros
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5.8.

Banheiros químicos/Limpeza
➢ 3 banheiros masculino com limpeza constante
➢ 2 banheiros femininos com limpeza constante

5.9.

Pódio/Backdrop
➢ Espaço para 8 atletas em cada degrau (1º, 2º e 3º Lugares)
➢ Backdrop dos Jogos de Aventura e Natureza inserindo o Campeonato
Paranaense de Caiaque Polo – 2021

5.10. Medalhas/Troféus
➢ Cada etapa: 96 medalhas e 12 troféus
➢ Geral: 288 medalhas e 36 troféus

CATEGORIAS
SÊNIOR
JÚNIOR
MENOR
FEMININO OPEN

1° LUGAR
8 ATLETAS
8 ATLETAS
8 ATLETAS
8 ATLETAS

2° LUGAR
8 ATLETAS
8 ATLETAS
8 ATLETAS
8 ATLETAS

3° LUGAR
8 ATLETAS
8 ATLETAS
8 ATLETAS
8 ATLETAS
TOTAL
EVENTO
ETAPAS X 3

MEDALHAS TROFÉUS
24
3
24
3
24
3
24
3
96
288

12
36

5.11. Som/ECADI
➢ 1 Unidade para os dias do evento com objetivos organizacionais de
forma que não precisa ser muito potente. Em caso de utilização de
música as taxas deverão ser pagas ao ECADI.
5.12. Autorizações Municipais/Bombeiros/Alvarás
➢ Eventuais taxas municipais ou ao Corpo de Bombeiro para obtenção de
autorizações para o evento, devem ficar sob a responsabilidade do
Governo Estadual.
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5.13. Segurança diurtuna
➢ Pelo período de 7 dias (montagem e desmontagem). Vários
equipamentos dos atletas (remos, caiaques, saias, capacetes e etc)
ficarão nas barracas, de forma que existe a necessidade de
segurança armada durante o dia e noite, desde a montagem da
quadra até a desmontagem, quando alguns equipamentos já estarão
disponíveis no local.
5.14. Alojamento e alimentação para atletas e equipe técnica
➢ Café da manhã – sábado e domingo
➢ Almoço – sexta, sábado e domingo
➢ Jantar – sexta, sábado e domingo
➢ Alojamento com duchas quentes feminino (2) e masculino (3).
➢ Segurança diuturna no alojamento e limpeza constante dos
banheiros
5.15. Barco motorizado com piloto
➢ 2 unidades com piloto durante montagem/desmontagem e evento.

6. Atividades do Projeto
As atividades propostas estão divididas em 03 (três) etapas:
6.1.

Primeira Etapa – MATINHOS

Dias 29 a 31 de janeiro de 2021, na Praia Mansa, no Município de Matinhos,
será realizada a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Caiaque Polo. O
campo de Caiaque Polo mede 35m x 23m e necessita que o árbitro acompanhe
na lateral, de forma que existe a necessidade de duas plataformas laterais.
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As competições, via de regra, são realizadas em “águas calmas” ou seja,
em piscinas e lagos onde não há muita interferência de correntes, ondas e etc.
Para encontrar local apropriado na Praia Mansa, vai depender muito das
condições do mar na semana do evento, pois ondas devem ser evitadas.
É evidente que um dos objetivos do projeto é apresentar para o público em
geral, uma modalidade desportiva muito pouco conhecida, de forma que
apresentação na alta temporada para os turistas locais seria um acontecimento
ímpar para o Caiaque Polo não só do Paraná, como também abrindo portas
para todo o Brasil.
Mesmo que as condições de jogo não sejam as ideais para os atletas, todos
entenderão o propósito das ações. Em tese, existem 3 possibilidades da
montagem da quadra na Praia Mansa, conforme indicações abaixo:
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Através da foto, o local mais abrigado da quebra das ondas é destacado
com o número 1. Todavia, os gabiões existentes na outra extremidade podem
ser bastante úteis para os árbitros, de forma que os locais 2 e 3 não poderão
ser menosprezados. Única ressalva seria a presença da quebra de ondas que
impossibilitaria a condução das bolas. Outro detalhe importante que leva a
preferência da quadra próxima ao gabião é a interferência mínima na área de
banho dos turistas evitando eventuais contatos com os caiaques.
6.2.

Segunda Etapa - LONDRINA

Dias 28 a 30 de maio de 2021, no Lago Igapó, no Município de Londrina, será
realizada a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Caiaque Polo. Londrina
é o berço da modalidade no Brasil, sendo que as seleções nacionais são compostas
em grande parte pelos atletas deste local há muito tempo.
O local escolhido para a realização do evento é o Lago Igapó, em frente a
Associação de Canoagem Patrulha das Águas, localizada na Rua da Canoagem, n°
10.
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6.3.

***Terceira Etapa – FOZ DO IGUAÇU

Dias 05 a 07 de dezembro de 2021, no Iate Clube Lago de Itaipu, no Município
de Foz do Iguaçu, será realizada a final da etapa do Campeonato Paranaense de
Caiaque Polo e, provavelmente, o Campeonato Brasileiro de Caiaque Polo que o
Comitê da Modalidade da CBCa deverá decidir até o final do mês de outubro.
Com absoluta certeza, será a competição com o maior número de times e
atletas inscritos já realizado no Brasil podendo chegar a 700 atletas. A imensa
maioria dos atletas reside na Cidade de Foz do Iguaçu, porém são de núcleos
distantes do local da competição, de forma que haverá necessidade de locação de
5 ônibus para os três dias de competição.
Este é um evento diferente dos demais por conta dos participantes e dos
respectivos familiares, de forma que além da estrutura já prevista inicialmente
terá que ser pensado em estrutura para o público presente. Em assim sendo, junto
às solicitações iniciais já explanadas somam-se:
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➢ a = + 1 tenda 10 x 10 aberta para público
➢ b = + 150 cadeiras para público
➢ c = + 500 almoços na sexta, sábado e domingo.

7.

Atividades lúdicas
Para a FEPACAN seria extremamente benéfico conseguir colocar o público

para praticar o Caiaque Polo de forma lúdica e divertida. Todavia isso somente
seria possível através de embarcações estáveis abertas, que não necessitam de
saias possibilitando a utilização por qualquer pessoa.
O grande problema é que a Entidade não possui este tipo de embarcação
para disponibilizar ao público, de forma que em havendo interesse do Estado do
Paraná na aquisição dessas embarcações, os profissionais da FEPACAN poderia
utilizar a parte da manhã das sextas feiras, nas duas primeiras etapas, bem como
nos intervalos de partidas para o público participar também do evento.

Evidentemente todos os participantes estarão vestindo colete salva-vidas e
capacetes com protetor facial para proteger das boladas. Os barcos devem ser
rotomoldados pesados e estáveis, bem como a proa não pode ser pontiaguda sob
pena do impacto. Algumas empresas local ou vendem esse tipo de material, como
por exemplo: https://caiaker.com.br/intro
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8.

Equipe Organizacional do Projeto
O Projeto Campeonato Paranaense de Caiaque Polo contará com uma

estrutura de coordenação estadual, composta basicamente da seguinte forma:
COORDENAÇÃO ESTADUAL
•
•

Coordenador Geral

Argos Gonçalves Dias Rodrigues
45 99973 8145
argos.rodrigues@canoagem.org.br

•
•

Valdecir Fernandes
41 9760-7454

Coordenador Montagem

fepacan@hotmail.com
•
•

Coordenador de Segurança

João Emerson Kondo
43 8804 3069
panteratmz@gmail.com
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