Diretoria de Canoagem
Formatação das atividades de Canoagem promovidas pelo YCB

Escola de SUP e VA’A:
Objetivos: ensinar a prática destas modalidades, difundi-las junto ao quadro
social do Clube, captar novos adeptos.
Público alvo: associados do Clube de idades a partir dos 12 anos, sem limite.
Acompanhamento: instrutor.
Equipamento: do clube ou pessoal
Horários: conforme quadro de horários da Coord. de Canoagem.
Taxas: pagamento de mensalidade no valor de R$ 123,00 (de acordo com
tabela unificada de taxas de mensalidades esportivas), reajustáveis sempre que
houver reajuste de mensalidades do Clube.
Critério de admissão: matrícula, mediante disponibilidade de vaga.

Clube de SUP e VA’A:
Objetivos: oferecer uma alternativa de condicionamento físico ao associado do
Clube no ambiente aquático, utilizando o SUP e as canoas VA’A como
ferramentas, bem como identificar e preparar os futuros atletas que poderão
ser selecionados para a Equipe de Canoagem do YCB.
Público alvo: associados do Clube de idades a partir dos 12 anos, sem limite.
Acompanhamento: técnico, com uso de planilha.
Equipamento: pessoal.
Obs: para os treinos em canoas OC6, o equipamento é fornecido pelo Clube.
Horários: conforme quadro de horários da Coord. de Canoagem.
Taxas: pagamento de mensalidade no valor de R$ 123,00 (de acordo com
tabela unificada de taxas de mensalidades esportivas), reajustáveis sempre que
houver reajuste de mensalidades do Clube.
Critério de admissão: matrícula, mediante disponibilidade de vaga.

Equipe de Canoagem do YCB:
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Diretoria de Canoagem
Objetivos: desenvolvimento técnico de atletas, visando participação em
competições representando o Clube.
Público alvo: associados do Clube de idades a partir dos 12 anos.
Acompanhamento: técnico, com uso de planilha.
Horários: conforme planejamento a ser definido entre atletas/equipes e o Corpo
Técnico da Equipe de Canoagem do YCB.
Taxas: isento
Critério de admissão: seleção, exclusivamente, por parte do Corpo Técnico da
Equipe de Canoagem do YCB.
Nota: para composição da equipe, o Corpo Técnico do Clube terá plena
autonomia para convocar, dispensar e alterar posições, quer seja entre equipes
ou no âmbito da mesma.
Quanto à categoria OC6, a Equipe de Canoagem do YCB contará com, no
máximo, 03 (três) composições (A, B e C), que poderão contar com atletas
reserva.
Caberá ao Corpo Técnico da Equipe de Canoagem do YCB definir as
competições em que os membros da equipe deverão participar com apoio do
Clube.
Importante: nas categorias relacionadas acima (escola, Clube ou Equipe),
apenas associados ao YCB poderão ingressar.
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