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CANOA POLINÉSIA 

1) EQUIPAMENTOS
Cada atleta  ou equipe deverá  estar  de  posse dos equipamentos de competição e obrigatórios:
Canoas, remos, balde para retirada de água, colete de flutuação compatível  com o seu peso e
vestido ao corpo. Coletes infláveis não são permitidos.

2) SOBRE A LARGADA, PERCURSO E CHEGADA
Será explicado no site, com mapa de percurso etc. é obrigação do atleta estar atento à locução e
comparecer ao local indicado para as orientações técnicas, antes da prova.

3) SOBRE CONTATO COM BOIAS
É expressamente proibido o contato com as boias de marcação de percurso. Assim como encostar a
embarcação na boia empurrá-la com as mãos ou remo, ou qualquer outra forma de contato, será
automaticamente  penalizada  com  o  acréscimo  de  30  segundos  no  tempo  final.  Em  caso  de
danificação das boias, a equipe será automaticamente desclassificada da prova

4) SOBRE CONTATO ENTRE CANOAS, ATLETAS E REMOS
O contato no momento da largada ou em qualquer trecho em linha reta pode acontecer, mas não
poderá ser superior a 5 segundos. Todo atleta ou equipe, deve provar habilidade para desvencilhar-
se o mais rápido possível de qualquer situação de contato. Se a canoa atingida for desviada de sua
rota ou atrasada por ficar presa, prejudicando o seu desempenho ou classificação, a direção de
prova bonificará esta equipe com o tempo perdido e o mesmo tempo será usado para penalizar a
equipe  causadora,  além  dos  30  segundos  de  penalização.  O  contato  com  as  mãos  é
EXPRESSAMENTE PROIBIDO, sendo apenas permitido, não havendo solução para o afastamento
de canoas colididas. Esta manobra deve ser realizada com a finalidade de separação e não de
prejuízo à canoa adversária.  Atitudes entendidas como prejudiciais ou contrárias à cultura deste
esporte, serão penalizadas com a desclassificação. São elas: Virar a canoa adversária, empurrá-la
para trás, bater ou empurrar com o remo, ou agredir qualquer remador adversário com palavras de
insulto, fisicamente ou com o remo. Na virada de boia, para evitar contato, a equipe que estiver atrás
deverá respeitar a linha escolhida pela canoa que estiver a sua frente, abrindo ou fechando o ângulo
da curva. Ainda sobre a curva de boia, caso duas canoas estejam exatamente paralelas, a canoa de
fora deverá abrir a curva, evitando o contato e seguir o traçado da canoa de dentro, independente
da curva ter sido bem-feita ou não. Em cada uma das boias teremos uma embarcação com um juiz,
e o toque será anotado, a canoa penalizada em 30 segundos por infração cometida.

5) SOBRE CHEGADAS
As  chegadas  sempre  serão  entre  boias,  embarcações  ou  pontos  pré-determinados  pela
organização. Não chegar da forma correta desclassifica sumariamente o competidor ou equipe,
mesmo que seja possível comprovar a sua chegada ou tempo. Não chegar da forma correta
jamais  poderá  ser  justificado  de  qualquer  forma  ou  por  qualquer  motivo,  a  organização
entenderá que o não cumprimento desta exigência aconteceu por desrespeito às regras, não
cabendo qualquer recurso. Numeral de competição.

1. O atleta receberá um numeral, que deve estar fixado no colete do voga, na parte frontal e de
forma visível

2. O atleta que competir em duas provas diferentes, receberá dois numerais diferentes.
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