regulamento

Copa Brasil de Canoagem Maratona 2019
Eco Pantanal Extremo 2019
Campeonato Centro Oeste de Canoagem Maratona
Data: 15,16 e 17 de novembro de 2019.
Local: Rio Paraguai- Corumbá-MS.
Distância: 20 km Canoagem e 10 km Paracanoagem.
Organização e Realização:
Federação de Canoagem de MS.
Prefeitura Municipal de Corumbá.
Fundação de Esporte de Corumbá (FUNEC).
Apoio:
GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDESPORTE
Supervisão:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM (CBCa)
FEDERAÇÃO DE CANOAGEM DE MATO GROSSO DO SUL (FCaMS)

regulamento
Programação completa:

Dia 15 SEXTA-FEIRA
09:00 - Retirada de kits - Local- PORTO GERAL
18:30 – CONGRESSO TÉCNICO – Local – CENTRO DE CONVENÇÕES DO PANTANAL

Dia 16 SABADO
15:00 – LARGADA PROVAS DE CANOAGEM E PARACANOAGEM – Local – PRAINHA PORTO
GERAL

18:00 – CERIMONIA DE PREMIAÇÃO – PORTO GERAL

Categorias de Idade e Caiaques

K1 Junior
Turismo
K1 até 4,5m
K1 Feminino Master A
K1 Masculino Master A
K1 Masculino Master B
K1 Masculino Master C
Paracanoagem Kl1 e Kl2
Paracanoagem Kl3
K1 open
Iniciantes

Informações

até 18 anos
open
open
35 +
35 +
40 +
50 +
open
open
open
open

de

Arbitragem

Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

e

Feminino

Feminino
Feminino
Feminino

Cronometragem

A arbitragem será de responsabilidade da Federação de MS e da CBCa, sendo essas as
responsáveis por formar o quadro de árbitros para trabalhar no evento.
As provas serão válidas para a COPA BRASIL DE CANOAGEM MARATONA 2019 para
atletas confederados junto a CBCa, e como Campeonato Centro Oeste de Maratona para
atletas oriundos dessa região.
Atletas não confederados e não federados poderão participar do evento e concorrendo
a premiação normal, porém não pontuarão para os Campeonatos oficiais em disputa.
Será

obrigatório

o

uso

de

colete

salva-vidas

por

todos

os

atletas.
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Informações Técnicas sobre o percurso:
A prova de Canoagem será disputada em um percurso de aproximadamente 20km em
forma de circuito (duas voltas de 10km) pelo Rio Paraguai, tendo a Largada subindo o
Rio em direção a Bolívia, onde na fronteira entre os dois países o atleta terá que
contornar uma boia de marcação e retornar o ponto de origem, fazendo esse percurso
por duas vezes.
A largada será feita embarcada onde todos os atletas deverão largar juntos, ganhando
aquele atleta que cruzar em primeiro a linha de chegada.
A prova de Paracanoagem e Canoagem Categoria Iniciante será disputada em um
percurso de 10km em forma de circuito (1 volta de 10km) pelo Rio Paraguai, tendo a
Largada subindo o Rio em direção a Bolívia, onde na fronteira entre os dois países o
atleta terá que contornar uma boia de marcação e retornar o ponto de origem, fazendo
esse percurso por duas vezes.
A largada será feita embarcada onde todos os atletas deverão largar juntos, ganhando
aquele atleta que cruzar em primeiro a linha de chegada.

Inscrições:
As inscrições deverão ser realizadas pelo site da CBCa pelo sistema extranet e pelo
site do evento www.ecopantanalextremo.com.br para atletas federados e
confederados, para atletas que apenas participarão do evento ECO PANTANAL
EXTREMO poderão fazer sua inscrição apenas no site do evento. As inscrições
encerram impreterivelmente até o dia 10 de novembro de 2019

Alojamento:
Haverá alojamento para os atletas, desde que solicitado com antecedência pelos
chefes de equipe.

Premiação
Haverá medalhas de participação para todos os atletas e troféus para os 05
primeiros atletas de cada categoria.
O evento disponibilizará R$ 11.000,00 (onze mil reais) em premiação em dinheiro,
para serem divididos proporcionalmente entre o número de inscritos das
categorias: Feminino, Masculino e Paracanoagem e serão premiados pela
classificação geral de cada categoria. Exceto atletas das categorias iniciantes
poderão concorrer a premiação em dinheiro.
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Regulamento
A prova seguirá o regulamento oficial da CBCa para a modalidade de Canoagem
Maratona . O regulamento da modalidade poderá ser acessado através do site
www.canoagem.org.br .

Contatos
Nome: Rafael Girotto
Email: girottorafa@hotmail.com
Telefone celular e Whatsapp : 67 99926-9971

Nome: Klaus – Supervisor CBCa
Telefone: 12- 98804-7240

