
         
 

 

19 de fevereiro de 2022 

 

ALTERAÇÃO 01 DO BRIEFING 
VA’A e SURFSKI 

 

 
# Altera-se os itens 4.3, 4.4 e 4.5. 
# Excluído o item 4.6. 
4. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES: 
4.1 O evento é aberto a todos os praticantes de VA’A e Canoagem Oceânica, nas modalidades V1, 
V1R, V2R, V3, OC6, V6, Surfski simples e Surfski duplo. 
4.2 Inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 01 de setembro de 2021, seguindo os prazos 
estabelecidos por lote. 
4.3 As inscrições serão realizadas por atleta.  
4.4 As inscrições deverão ser realizadas através do link: www.e-
inscricao.com/ycb/desafiomsp22 

4.5 Valor da inscrição: 
 
1º Lote: 

Prazo: de 01/09/2021 a 30/09/2021 
Valor por atleta: R$ 350,00.  
 
2º Lote: 
Prazo: de 01/10/2021 a 30/11/2021 
Valor por atleta: R$ 450,00.  
 
Obs:  

1. A critério da organização, outros lotes poderão ser abertos a partir de 01/12/2021, caso 
haja disponibilidade de vagas, considerando o limite máximo de 100 (cem) embarcações 
participantes. 

2. Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições fora dos prazos estabelecidos acima, exceto 
em caso de abertura de novo lote, seguindo os prazos divulgados em comunicado oficial da 
organização.  

 
4.6 Desistência / Arrependimento: o responsável pela inscrição poderá desistir da inscrição a 
qualquer momento. Entretanto, no caso de desistências comunicadas à organização em até 07 
(sete) dias corridos, contados a partir da data da referida inscrição, terá direito à devolução integral 
da taxa de inscrição paga. Para os pedidos de desistência comunicados à organização em até 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir da data da referida inscrição, terão direito à devolução de 



         
 

 

70% da taxa de inscrição paga. Pedidos de desistência, comunicados à organização após o prazo 
de 30 dias corridos após a data da referida inscrição, NÃO terão a taxa de inscrição devolvidas.         
 
 # Altera-se o item 15.2   
15. APOIO LOGÍSTICO 
15.1 A organização da prova firmará parcerias para apoio logístico aos participantes visando 
facilitar a participação (vagas limitadas), mediante pagamento de taxa de serviço, conforme item 
15.2: 

Ida Volta 

Caminhões saindo de São Paulo, Rio de Janeiro 
Espírito Santo ou Distrito Federal com destino a 
Salvador para transporte de VA’A e Surfski. 
Os caminhões descarregarão as canoas em 
Salvador, no dia 17/02/2022 (quinta-feira), no 
estacionamento do Yacht Clube da Bahia, 
adjacente à Praia do Porto da Barra. 

Caminhões saindo de praia privativa na Ponta do 
Curral (Valença), na manhã do dia 20/02/2022 
(domingo) para transporte de VA’A e Surfski, 
com destino a São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo ou Distrito Federal. 
O embarque nestes caminhões se dará entre as 
09:00 e 12:00 horas. 
Haverá um barco do Yacht Clube da Bahia na 
Ponta do Curral, para levar os atletas até o 
atracadouro de Bom Jardim após o embarque 
das canoas nos caminhões, de onde poderão 
retornar a Morro de São Paulo.  

- Rebocador fundeado nas proximidades do 
atracadouro de Morro de São Paulo, com destino 
a Salvador, no qual as canoas que voltarão para 
Salvador deverão embarcar. 
Este rebocador, após carregado, seguirá para o 
Yacht Clube da Bahia, onde as canoas serão 
descarregadas.  
O embarque no rebocador, em Morro de São 
Paulo, se dará no dia 20/02/2022 entre as 07:00 
e 09:00 horas para as canoas V3, OC6 e V6, e 
entre as 09:00 e 11:00 para as demais canoas e 
surfskis. 

 
Obs:  

a) Para utilização dos serviços de transporte de canoas, o atleta/equipe deverá reservar sua 
vaga junto à organização através do e-mail: desafiomsp@icb.com.br. Uma reserva de vaga 
no serviço de transporte só poderá ser considerada como garantida após a inscrição da 
embarcação e resposta da organização, por e-mail, confirmando a vaga.    

b) A organização não se responsabilizará por eventuais avarias sofridas pelas embarcações 
quer seja em terra ou no mar. 

mailto:desafiomsp@icb.com.br


         
 

 

c) A montagem e desmontagem das canoas será sempre de responsabilidade dos 
participantes, assim como o embarque e amarração destas nos caminhões ou rebocador.       

d) Entre os dias 19 e 20/02/2022, as canoas serão guardadas na Praia Linda da Gamboa, em 
Morro de São Paulo, em local guarnecido de vigilância. 

e) Os atletas que pretendam utilizar o serviço de logística de retorno a Santos, Rio de Janeiro 
ou Vitória deverão levar suas canoas, no dia 20/02/2022, até o atracadouro de Bom Jardim 
(Ponta do Curral), a 03 km da Praia Linda da Gamboa do Morro. 

f) Os atletas que pretendam utilizar o serviço de logística de retorno a Salvador deverão levar 
suas canoas, no dia 20/02/2022, até o rebocador. 

g) Um atleta não precisará, obrigatoriamente, utilizar os serviços descritos neste item, 
podendo, portanto, providenciar a sua logística por conta própria. 

h) O Yacht Clube da Bahia, em nenhuma hipótese, se responsabilizará por qualquer eventual 
avaria que uma canoa possa sofrer durante as operações descritas neste iten. 

i) Os horários das operações descritos neste item serão respeitados de forma rigorosa pela 
organização, de forma que, os prazos aqui estabelecidos não serão estendidos, em 
nenhuma hipótese. 

j) O rebocador não transportará atletas. Estes deverão providenciar, por conta própria, o seu 
retorno de Morro de São Paulo.    

k) A organização disponibilizará o serviço de uma agencia de viagens para transportar 
bagagens dos atletas para Morro de São Paulo. A taxa deste serviço será divulgada 
posteriormente e deverá ser paga pelo atleta, diretamente à agencia.  

l) Para o serviço descrito no item acima, as bagagens deverão ser entregues pelo atleta no 
balcão da agencia instalado no Yacht Clube da Bahia e serão retiradas por estes, também 
no balcão da agencia instalado no local da chegada da prova em Morro de São Paulo. 

m) A utilização do serviço descrito nos itens “k” e “l”, por parte do atleta, não é obrigatória.  
n) Detalhes do serviço descrito acima serão informados posteriormente pela organização.  

 
15.2 O serviço de transporte de canoas descrito neste item será cobrado conforme abaixo,e deverá 
ser reservado e pago através do link: www.e-inscricao.com/ycb/logisticadesafiomsp2022 

 
a) Transporte (ida e volta) de canoas em caminhões de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo ou Distrito Federal para a Bahia:  
      Valores:  

 Barcos individuais: R$ 300,00 (trezentos Reais); 
 Barcos duplos: R$ 600,00 (seiscentos Reais); 
 Barcos para 03 (três) atletas: R$ 900,00 (novecentos Reais); 
 Barcos para 06 (seis) atletas: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos Reais).  

  
Obs: Os valores acima não incluem o seguro da carga. Os atletas poderão contratar, 
individualmente, o seguro de suas canoas, diretamente com a transportadora parceira do evento. 
 



         
 

 

b) Transporte (volta) em rebocador/balsa entre Morro de São Paulo para Salvador:  
      Valores:  

 Barcos individuais: R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais); 
 Barcos duplos: R$ 300,00 (trezentos Reais); 
 Barcos para 03 (três) atletas: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta Reais); 
 Barcos para 06 (seis) atletas: R$ 900,00 (novecentos Reais).   

 


