Campeonato Paranaense de Canoagem Velocidade 2022

Começa amanhã, dia 25 de
junho,
o
Campeonato
Paranaense de Canoagem
Velocidade que será realizado
na pequena e encantadora
Cidade de Alvorada do Sul,
distante 70 km de Londrina.
Serão realizadas 44 provas
nas distâncias de 1000
metros, 500 metros e 200
metros.
No sábado serão realizadas as
distâncias de 1000 e 500
metros com início das provas
a partir das 8 horas e término
previsto para as 16 horas. Provas com intervalos de 25 minutos entre uma e outra. No domingo
as provas serão de 200 metros e devem iniciar as 8h30m com término previsto para as 14 horas.
No domingo os intervalos entre provas serão de apenas 15 minutos.
Os melhores atletas do Paraná estarão presentes representando as Cidades de Londrina,
Curitiba, Cascavel, Paranaguá, Siqueira Campos e Ribeirão Claro. Para o organizador do evento
João Emerson dos Santos, mais conhecido como Pantera, a expectativa é de um grande evento
principalmente para os mais novos atletas que estão começando sua jornada no esporte.
“Encontramos aqui em Alvorada do Sul o Lago dos Patos, no Passeio Público Gerson Gambi, que
é muito interessante para se fazer canoagem, principalmente visando implantação de escola de
base que é o principal objetivo da Federação Paranaense de Canoagem. É um local seguro,
limpo, dentro da Cidade e com boa qualidade de água. A Prefeitura nos deu todo o apoio
necessário de forma que gostaria de fazer um agradecimento especial a equipe do Secretário
Francisco que esteve conosco acompanhando em todo o momento na montagem das raias,
dando completo suporte, assim como nossa parceira Paraná Esporte que sem ela dificilmente
haveria canoagem no Estado do Paraná”.

Para o Secretário de Esporte Francisco Botelho de Carvalho Filho, o Kiko, a possibilidade de
divulgar o Município e movimentar o comércio local através do esporte é um dos objetivos da
sua pasta e a canoagem poderá ser mais uma modalidade a ser investida no Município:
“Olha fizemos clínicas de canoagem durante essa semana aqui no Lago dos Patos e me
surpreendi com o interesse demonstrado pela criançada que estiveram participando o que nos
leva a crer que uma futura escolinha dessa disciplina aqui em Alvorada será um sucesso,
precisamos buscar parcerias para implantar isso. Gostaria de agradecer muito ao Prefeito
Marcos Pinduca que buscou junto ao Governo do Estado uma das etapas dos Jogos de Aventura
e Natureza e à própria Paraná Esporte por ter nos indicado essa modalidade de canoagem que
tem nos proporcionado bonitas imagens as quais estaremos divulgando o Município em todo o
Paraná, além de termos proporcionado preencher todas as vagas dos hotéis existentes, assim
como movimentar o nosso comércio através dos eventos desportivos”.
O representante da Paraná Esporte Marco Aurélio Schemberger, um dos responsáveis pela
estruturação dos Jogos de Aventura e Natureza, mostrou-se satisfeito com a fase estrutural do
evento e com a parceria encontrada no Município.
“Fomos muito bem acolhidos aqui em Alvorada do Sul por toda a equipe do Prefeito Marcos
Pinduca e do nosso amigo Kiko à frente da Secretaria de Esporte. Quando vimos esse bonito lago
dentro da Cidade, já pensamos de cara na modalidade da canoagem para divulgá-lo como mais
um cartão postal dessa encantadora Cidade. O objetivo do Governo Ratinho Júnior e do nosso
Superintendente Helio Wirbiski é exatamente esse, divulgar a filosofia e benesses do esporte
aproveitando ao máximo para divulgar as belezas de todo o Estado do Paraná, com grandes
imagens e mídia”.

