ASSOCIAÇÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE VAA - CBVAA

Circular CBVA'A 009/2019

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019

Assunto: VA’A PRO BRASIL – ETAPA BRASILEIRO DE V1/V1R/V2R 2019

Prezado(a)s Federações, Clubes e Remadores
A Associação da Comissão Brasileira de Va’a – CBVAA, publica a presente circular no
intuito de ressaltar a importância do envolvimento e gestão dos Clubes de Va’a na
participação de seus atletas, principalmente nos campeonatos brasileiros individuais.

Como é conhecido por todos, atualmente não contamos com um formato de qualificação
para participação nas etapas do Brasileiro, consequentemente, a possibilidade de termos
atletas sem condições de fazer tais competições existe e devemos dar atenção a isso, no
intuito de evitarmos acidentes. Com esse objetivo gostaríamos de convocar todos os
clubes a fazerem essas avaliações com seus atletas, certificando que todos possuem
condições técnicas e físicas para participarem do evento Nacional.

Ressaltamos também que será obrigatório a apresentação de atestado médico, além do
termo de responsabilidade assinado. Adicionalmente, inserimos como itens obrigatórios,
na questão de segurança, a utilização de apitos junto aos coletes e a utilização de Bailers
na V1 e leash (estrepe) na V1R. Tendo em vista o desconhecimento de como o estrepe
pode ser utilizado nas canoas V1, optamos por não incluir como obrigatório, até avaliar
melhor a forma de utilização.

Por fim, faremos pela primeira vez o formato de travessia, onde as categorias open, M40
e M50 de ambas modalidades (OC1 e V1) largarão de uma praia e chegarão na área do
evento, na Baía Formosa. Por isso, não será possível compartilhamento das canoas, pois
todas estarão na água ao mesmo tempo. Como forma responsável de colocar nossos
atletas na água, restringimos a categoria Open a ter, somente para esse evento, a idade
mínima de 18 anos de idade para participação no modelo de travessia.
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Reforçamos que a realização das baterias estará condicionada as condições
meteoceanográficas no dia da competição, podendo ocorrer alteração dos percursos ou
até mesmo o cancelamento da prova.
Seletiva Sul Americano – Rapa Nui 2019
Como complemento do regulamento, o campeonato brasileiro de V1/V1R/V2R 2019 será
classificatório para o Sul Americano 2019 apenas na modalidade V1, nas categorias Para
Va’a, Jr16, Jr19, Open, M40, M50 e M60 sendo convocados os 3 melhores atletas em
cada categoria masculina e feminina.
Conforme o regulamento, caso o atleta seja classificado para mais de uma categoria
(Master e Open por exemplo), o mesmo será convocado na categoria principal (Open),
abrindo assim as vagas para os atletas da categoria Master.

Dúvidas deverão ser enviadas para vaaparatodos@gmail.com

Atenciosamente,

Comissão Brasileira de Va’a

