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Foz do Iguaçu, 12 de novembro de 2020 

Aos ilustríssimos Presidentes  

das Associações de Canoagem do Estado do Paraná 

 

Assunto: a- CONVITE: Campeonato Paranaense de Canoagem Velocidade 2020 
                 b- PROGRAMAÇÃO 
                 c- REGULAMENTO  

 

Prezados filiados, 
 

          É com enorme satisfação que a Federação Paranaense de Canoagem e Clube de Regatas de 
Cascavel – CRC, convida a todas os atletas que representam os clubes paranaenses a participarem 
do Campeonato Paranaense de Canoagem Velocidade 2020, que será realizado durante os dias 
12 e 13 de dezembro, na Raia Olímpica, no Lago de Cascavel. 
 
          Após muitos anos desativada, a atual gestão do Município de Cascavel fez um excepcional 
trabalho de reconstrução das raias oficiais, transformando o local em um dos mais aprazíveis 
para a prática da Canoagem Velocidade. Esta ferramenta olímpica será importantíssima, não só 
para o desenvolvimento da base do esporte, mas, principalmente, para o alto rendimento, onde 
os principais atletas do País poderão desfrutar de mais uma pista com estrutura de nível 
internacional para este esporte olímpico. 
 
          Por conta do momento surreal que estamos vivendo, é evidente que o evento não terá as 
mesmas proporções de um campeonato realizado em épocas normais, pois várias medidas 
sanitárias e normas de segurança que estão sendo apregoadas no mundo todo, também serão 
seguidas por determinação legal, de forma que será uma competição oficial, porém sem seguir 
os padrões normais com relação às categorias existentes e público presente. 
 
          A data do evento foi escolhida de acordo com as intenções do Clube de Regatas de Cascavel 
em inaugurar o mais prontamente possível as suas raias, bem como a disponibilidade do quadro 
de arbitragem da FEPACAN. 
 
                                                                                    Sejam todos bem-vindos à Cascavel. 
 

                                                                                        Valdecir Fernandes da Cruz 
                                                                                               Presidente 
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PROGRAMAÇÃO 
CAMPEONATO PARANAENSE DE CANOAGEM VELOCIDADE 2020 

 

1. Período e horário: 12 e 13 de dezembro de 2020 das 09:00 às 17:00 

2. Organização:     Federação Paranaense de Canoagem – FEPACAN 

                                  Clube de Regatas Cascavel - CRC 

3. Supervisão: Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa 

4. Colaboração: Prefeitura Municipal de Cascavel 

5. Local: Lago Municipal – Cascavel - PR 

6. Endereço: Avenida Rocha Pombo, 300 - Região do Lago. 

7. Categorias e provas:  

 

➢ Infantil – apenas atletas que completam 12 anos em 2020 poderão participar dessa 

categoria, sendo considerada a idade mínima autorizada por recomendações 

sanitárias do Município.  

K1 e C1 – MASCULINO E FEMININO – PROVAS DE 1000 M e 500 M 

➢ Menor – atleta pertence a esta categoria nos anos em que completa 13 ou 14 anos.  

K1 e C1 – MASCULINO E FEMININO – PROVAS DE 1000 M e 500 M 

➢ Cadete – atleta pertence a esta categoria nos anos em que completa 15 ou 16 anos.  

K1 e C1 – MASCULINO E FEMININO – PROVAS DE 1000 M, 500 M e 200M 

➢ Júnior – atleta pertence a esta categoria nos anos em que completa 17 ou 18 anos.  

K1 e C1 – MASCULINO E FEMININO – PROVAS DE 1000 M, 500 M e 200M 

➢ Sênior – atleta pertence a esta categoria a partir do ano em que completa 19 anos 

até o ano em que completa 34 anos de idade.  

K1 e C1 – MASCULINO E FEMININO – PROVAS DE 1000 M, 500 M e 200M 

➢ Master – atleta que pertence a esta categoria a partir do ano em que completa 35 

anos. É facultado ao atleta Master continuar competindo na categoria Sênior, 

mesmo depois ter completados 35 anos.  

K1 e C1 – MASCULINO E FEMININO – PROVAS DE 1000 M, 500 M e 200M 
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8. Recomendações Sanitárias 

 

➢ Idade mínima para participar do evento  

Idade mínima para participar do evento será de 12 anos.  

➢ Embarcações 
Apenas as embarcações individuais K1 e C1 poderão participar do evento, não serão  

contempladas categorias com dois ou mais atletas. 

➢ Paracanoagem  
Por se tratar de grupo de risco diante do CORONA VÍRUS que assola o mundo, além da 

incapacidade momentânea da FEPACAN para garantir total e completa acessibilidade no 

local da competição e alojamentos, nesta oportunidade não serão realizadas provas da 

Paracanoagem.   

➢ Sintomas de gripe  

Atletas que apresentarem sintomas de gripe não devem participar. 

➢ Evitar aglomeração  

O intuito é fazer um evento dentro da realidade imposta pela pandemia que requer 

número limitado de participações, de forma que não existe a possibilidade de 

contemplar nas competições atletas não filiados aos Clubes do Paraná, evitando, 

assim, ao máximo, eventuais aglomerações.  

***Exceção à esta regra se dará apenas aos atletas de outros estados que residem 

na Cidade de Cascavel. Poderão participar do evento, porém não somam pontos 

para nenhum Clube e não podem subir ao pódio. 

➢ Uso de máscara e álcool em gel  

Fora da competição e nos períodos de refeição todos os atletas e membros das 

equipes deverão estar utilizando a máscara de proteção, sob pena de 

descredenciamento do evento, assim como utilizar o álcool em gel na entrada e 

saída dos locais de uso comum. 

➢ Termo de responsabilidade  

Todos os atletas maiores de idade deverão assinar o Termo de Responsabilidade e 

ciência da Pandemia de Covid 19. Atletas menores de 18 anos deverão apresentar 

autorização assinada pelos respectivos responsáveis. 
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9.  Inscrições 

 

➢ A FEPACAN utiliza o mesmo sistema cadastral da Confederação Brasileira de 

Canoagem, de forma que somente atletas que finalizaram o ano de 2019 “ou” de 

2020 de forma regular poderão estar inscritos, bem como as respectivas 

associações. Por se tratar de ano atípico e muito difícil para o esporte nacional, nem 

a CBCa, tampouco a FEPACAN estarão cobrando qualquer valor para a regularização 

cadastral ou inscrição no evento. O único objetivo é não autorizar a participação de 

atleta sem o devido cadastramento na Entidade. Portanto, caso haja interesse em 

regularizar os cadastros os filiados deverão acessar a página: 

              http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/cadastro/id/5. 

➢ Somente serão aceitos documentos para regularização enviados até as 12:00 horas 

do dia 04 de dezembro de 2020. 

➢ As inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente até as 12:00 horas do dia 

05 de dezembro de 2020. 

➢ As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelas associações através do 

https://sge.cbca.org.br/site/login 

➢ O Clube deverá entrar no site com seu login e senha. 

➢ Não serão aceitas inscrições por e-mail, apenas pelo sistema. 

➢ Nas inscrições online deverão ser registrados obrigatoriamente também os 

membros das equipes, como chefes de equipe, técnicos e demais. 

➢ Não serão cobradas taxas sobre a inscrição no evento. 

➢ Participação mínima - Somente serão inseridas na programação oficial as provas onde 

houver duas ou mais embarcações inscritas, caso contrário a prova não será realizada. 

 

10. Alojamento e Alimentação 

➢ As equipes ficarão alojadas no recém criado Centro de Treinamento de Atletismo de 

Cascavel, que fica localizado na Avenida das Torres, s/n°. Serão oferecidas as seguintes 

alimentações: 

SÁBADO: lanche de manhã– almoço – lanche de tarde 

DOMINGO: lanche de manhã– almoço – lanche de tarde 

***Os chefes de equipes serão responsabilizados por qualquer dano que porventura aconteça nas 

instalações por culpa de seus respectivos atletas e a equipe estará automaticamente impedida de 

participar de eventos oficiais até integral ressarcimento do dano causado. 

 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/cadastro/id/5
https://sge.cbca.org.br/site/login
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11. Programa Provisório 

➢ TREINAMENTOS OFICIAIS - 11.12.2020 (antes dessas datas a FEPACAN não se 
compromete nem tampouco se responsabiliza por atletas que queiram treinar na 
pista, ficando sob a responsabilidade exclusiva dos Clubes).  

➢ RESPONSABILIZAÇÃO DOS CLUBES – Todo atleta que participa da Canoagem 
Velocidade tem que estar apto a nadar e se comportar da forma correta no meio 
líquido em caso de emborcamento. Não é possível para a FEPACAN fazer teste ou 
controle dessa habilidade no decorrer do evento, pela completa falta de tempo 
hábil para isso, de forma que se presume que todos os participantes sejam capazes 
de sobressaírem com enorme facilidade caso a embarcação vire. Ao assinar a ficha 
de inscrição o treinador dará o seu aval sobre esse tema. 

 
➢ Sexta-feira – 11.12.2020 

19:30 – 20:30 – Reunião Chefe de Equipe - Alojamento 
➢ Sábado – 12.12.2020 

08:00 - 12:00 – Provas oficiais de 1.000 metros 
14:00 – 17:00 – Provas oficiais de 500 metros 

➢ Domingo – 13.12.2020 
08:00 - 12:00 – Provas oficiais de 200 metros 

                                   
**Esta programação é provisória. A definitiva somente será veiculada após o fechamento das inscrições dos atletas. 

 

12. Dúvidas 

➢ Dúvidas sobre o evento poderão ser esclarecidas pela Sra. Beatriz Renata Vergutz, 

através do WhatsApp 45 9853 7460 pelos fones e e:mails descritos no rodapé da 

presente. 

REGULAMENTO 
 

O Campeonato Paranaense de Canoagem 2020 seguirá, no que for possível e não previsto aqui, 

o mesmo regulamento dos eventos nacionais o qual poderá ser encontrado no seguinte 

endereço: 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regulamento/id/277#gsc.tab=0 

Na reunião de Chefe de Equipe será apresentado o Comitê de Competição, com a participação 

de três pessoas devidamente indicadas pela FEPACAN, o qual será responsável por analisar e 

decidir eventuais recursos. Todos os Clubes participantes reconhecem o foro da Justiça 

Desportiva, como o apropriado para resolução de qualquer desavença oriunda do Campeonato 

Paranaense de Canoagem. 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regulamento/id/277#gsc.tab=0

