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Clube Pioneiro de Canoa Polinésia (Va’a) na América Latina (1999) 
Organizador da prova Rio Va’a desde 2002 

 

Rio Va’a 2018 
 

17° Aniversário (2002-2018) 
 

IVa edição da  

Aito Va’a Brasil 
Edição brasileira da TE AITO, maior prova de V1 do mundo 

em associação com Ruahatu Va’a – Tahiti, Organizador das provas Te Aito e Super Aito – Tahiti, Polinésia Francesa 
 

Provas de Va’a, Paracanoagem e Surfski 
 

Rio de Janeiro, 8 e 9 de Dezembro de 2018 
 

Patrocínio: 

 
 
 

Apoios Institucionais: 

 

AMOUR 
ASSOCIAÇÃO 

DOS 
MORADORES 

DA URCA 

 
 
 
 

A. EVENTO: 

A prova internacional RIO VA’A é a prova de canoa polinésia mais tradicional do Brasil, ocorrendo 
anualmente desde 2002.  

A prova é organizada pelo Rio Va’a Clube com o apoio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 
do Iate Clube do Rio de Janeiro e da Associação de Moradores da Urca. 

A RIO VA’A 2018 é a 17ª edição da prova e a 4ª edição da AITO VA’A BRASIL, edição brasileira da 
TE AITO, maior prova de V1 do mundo, em associação com o clube RUAHATU VA’A, organizador 
das provas Te Aito e Super Aito – Tahiti, Polinésia Francesa. 

 

 



2/12 
 

 
Atenção 

 A Rio Va’a é uma competição de caráter festivo, sem fins lucrativos e organizada por voluntários desde 
2002 com o objetivo de desenvolver e promover a canoagem, o va’a e a cidade do Rio de Janeiro. 

 O Rio Va’a Clube busca realizar a prova em condições de segurança, seguindo as determinações do 
alvará da Prefeitura e com lanchas de segurança e ambulância. 

 Atentar aos horários de largada: Não haverá tolerância para qualquer atraso dos atletas e equipes. 

 Absolutamente vetada a participação de atletas júnior e estreantes nas provas Open sem a presença de, 
pelos menos, dois remadores experientes responsáveis e maiores de idade, um dos quais o leme. 

 Como todos os anos, haverá um horário de corte para a prova de V6 masculina: as canoas que não tiverem 
passado pelas boias da Praia Vermelha (18 km) em até 2 horas depois da largada, não poderão continuar 
a prova. 

 O Rio Va’a Clube não se compromete a disponibilizar canoas para as equipes. 

B. PROGRAMAÇÃO: 

SÁBADO – DÍA 8 DE DEZEMBRO 

Prova Hora Programação 

Abertura 
06:30 

 Abertura da secretaria de prova
 Saída das lanchas para lançamento das boias

07:45  Benção da competição

V6 Open 
(18Km / 28Km) 

08:00  Reunião dos atletas, verificação de segurança e de numerais

08:30 
 V6 Open Masculino (*) e V6 Open Masculino Geral (**)
 V6 Open Feminino (*) e V6 Open Feminino Geral (**)

V6 Estreante 
V6 Júnior 

(6Km) 

11:15  Reunião dos atletas, verificação de segurança e de numerais
11:30  V6 Estreantes Masculino
11:35  V6 Estreantes Feminino e V6 Júnior Masculino e Feminino 

V6 Máster 
V6 Sênior Máster 

(6Km) 

12:15  Reunião dos atletas, verificação de segurança e de numerais

12:30 
 V6 Máster Masculino e Feminino
 V6 Sênior Máster Masculino e Feminino

V1 Cadete 
V1 Júnior 

V1 Parava’a 
V1 Menor e Infantil 

(2Km) 

14:00  Reunião dos atletas, verificação de segurança e de numerais
14:15  V1 Menor e Infantil

14:30 
 V1 Parava’a Masculino VL1 e VL2 
 V1 Parava’a Feminino VL1, VL2 e VL3 

14:45  V1 Cadete e Júnior Masculino e Feminino
Encerramento 16:00  Premiação

(*) V6 de “desenho havaiano” 
(**) V6 de qualquer desenho 
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DOMINGO – DÍA 09 DE DEZEMBRO 

Prova Hora Programação 

Abertura 06:30 
 Abertura da secretaria de prova
 Saída das lanchas para lançamento das boias

V1R, V2R, Surfski 
V1(Feminino)  

(10Km) 

07:45  Reunião dos atletas, verificação de segurança e de numerais

08:00 
 Surfski Masculino Open, Máster e Sênior Máster
 Surfski Feminino Open, Máster e Sênior Máster

08:02 
 V2R Misto Open, Masculino Open, Feminino Open
 V1R Masculino Open, Máster e Sênior Máster 
 V1R Feminino Open, Máster e Sênior Máster 

08:04 V1 Feminino Open, Máster e Sênior Máster (10Km)

Aito Va’a Brasil 
V1 (Masculino) 
(10Km/20Km) 

09:30  Reunião dos atletas, verificação de segurança e de numerais

09:45 

 V1 Masculino Open (20Km)
 V1 Masculino Máster e Sênior Máster (10Km)
 V1 Masculino Parava’a VL3 (10Km) 

Encerramento 13:00  Premiação

 

D. ORGANIZAÇÃO 

Função Nome 
Secretaria do Comitê Organizador  Nicolas Bourlon 
Coordenação geral do evento  Ligia Forny Germano 
Coordenação de inscrições  Mônica Barreto 
Direção de prova  Pierre Beghin 

 Marcelo Mendonça  
Assistente da Diretoria de prova: Chefe 
da cronometragem 

 Alessandra Cristina Mapeli Lincoln 

Inspeção de segurança  Rogerio Gutierrez Gama 
Licenciamento evento e Tesouraria  Marcelo Z. Afonso 
Secretaria de prova   Mauricio Noronha Chagas 
 

E. CATEGORIAS 

V6 (Va’a de 6 remadores de qualquer modelo) 
Provas abertas aos atletas com experiência em provas de mar aberto 

 
V6 Masculino Open Geral Aberta a todos os remadores - V6 de qualquer desenho 
V6 Masculino Open  Aberta a todos os remadores - V6 de “desenho havaiano” 
V6 Masculino Júnior ** Aberta aos remadores entre 12 e 19 anos de idade no ano 
V6 Masculino Máster Aberta aos remadores com 40 anos de idade ou mais no ano 
V6 Masculino Sênior Máster Aberta aos remadores com 50 anos de idade ou mais no ano 
V6 Feminino Open Geral Aberta a todos os remadoras - V6 de qualquer desenho 
V6 Feminino Open  Aberta a todos os remadoras - V6 de “desenho havaiano” 
V6 Feminino Júnior** Aberta às remadoras entre 12 e 19 anos de idade no ano 
V6 Feminino Máster Aberta às remadoras com 40 anos de idade ou mais no ano 
V6 Feminino Sênior Máster Aberta às remadoras com 50 anos de idade ou mais no ano 

 
V1 (Va’a individual sem leme de qualquer modelo) 

Provas abertas aos atletas com experiência em provas de mar aberto 
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V1 Masculino Open * Aberta a todos os remadores 
V1 Cadete Masculino *** Aberta aos remadores entre 14 e 15 anos de idade no ano 
V1 Masculino Júnior ** Aberta aos remadores entre 16 e 19 anos de idade no ano 
V1 Masculino Máster Aberta aos remadores com 40 anos de idade ou mais no ano 
V1 Masculino Sénior Máster Aberta aos remadores com 40 anos de idade ou mais no ano 
V1 Masculina ParaVa´a  Aberta aos remadores das categorias VL1, VL2 e VL3 
V1 Feminino Open * Aberta a todas as remadoras 
V1 Cadete Feminino *** Aberta às remadoras entre 14 e 15 anos de idade no ano 
V1 Feminino Júnior ** Aberta às remadoras entre 16 e 19 anos de idade no ano 
V1 Feminino Máster Aberta às remadoras com 40 anos de idade ou mais no ano 
V1 Feminino Sénior Máster Aberta às remadoras com 50 anos de idade ou mais no ano 
V1 ParaVa´a Feminino  Aberta às remadoras das categorias VL1 VL2 e VL3 
V1 Menor *** Aberta a crianças com 13 e 14 anos de idade no ano 
V1 Infantil *** Aberta a crianças até 12 anos de idade no ano 

 
V1R (Va’a individual com leme de qualquer modelo) 

Provas abertas aos atletas com experiência em provas de mar aberto 
V1R Masculino Open * Aberta a todos os remadores 
V1R Masculino Máster Aberta aos remadores com 40 anos de idade ou mais no ano 
V1R Masculino Sênior Máster Aberta aos remadores com 50 anos de idade ou mais no ano 
V1R Feminino Open Aberta a todas as remadoras 
V1R Feminino Máster Aberta às remadoras com 40 anos de idade ou mais no ano 
V1R Feminino Sênior Máster Aberta às remadoras com 50 anos de idade ou mais no ano 

Obs: V1R = V1 com leme  
 

V2R (Va’a duplo com leme de qualquer modelo) 
Provas abertas aos atletas com experiência em provas de mar aberto 

V2R Misto Open * Aberta a todos os remadores 
Obs: V2R = V2 com leme  

Surfski 
Provas abertas aos atletas com experiência em provas de mar aberto 

Surfski Masculino Open Aberta a todos os remadores 
Surfski Feminino Open Aberta a todas as remadoras 
Surfski Masculino Máster Aberta aos remadores com 40 anos de idade ou mais no ano 
Surfski Feminino Máster Aberta às remadoras com 40 anos de idade ou mais no ano 
Surfski Masculino Sênior 
Máster 

Aberta aos remadores com 50 anos de idade ou mais no ano 

Surfski Feminino Sênior 
Máster 

Aberta às remadoras com 50 anos de idade ou mais no ano 

 
* Todos(as) os(as) remadores(as) das categorias Máster e Sênior Máster competem também na 

categoria Open. 

** Cada atleta menor de idade deverá apresentar autorização, assinada pelos pais ou responsável 
legal, à organização para participar da prova. Cada equipe júnior deverá ter um responsável do 
clube durante a competição e o Clube deverá comunicar à organização da prova quem é o 
responsável pela equipe.  

*** Os pais ou responsáveis deverão acompanhar a prova na água.  

 

F. REGRAS 

 A prova Rio Va’a seguirá a regulamentação da IVF traduzidas para o português disponível no site 
da CBVAA. 

 As canoas são próprias das equipes com peso mínimo conforme estipulado pelo regulamento de 
competições (o peso mínimo do casco das canoas V6, conforme o regulamento em vigor, é 150 
kg. Poderá haver pesagem das canoas);  
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 A Rio Va’a não define categorias por modelos de canoas, entretanto, para a presente edição, 
premiará as categorias V6 Open Geral, aberta a qualquer modelo de canoa e V6 Open, apenas 
para canoas de desenho tradicional havaiano; 

 A organização fornecerá as canoas V6 apenas para as equipes estrangeiras com custo de 
disponibilização a ser pago pelas equipes; 

 Equipamentos de segurança obrigatórios nas canoas V6 conforme estabelecido nos Capítulos VIII 
a XI do regulamento de competições: 1 balde, 6 coletes salva- vidas e 1 apito (capitão); 

 Equipamento de segurança altamente recomendado nas canoas V6: saia; 

 Equipamento de segurança obrigatório nas canoas individuais, conforme estabelecido nos 
Capítulos VIII a XI do regulamento de competições: colete salva-vidas.  

Observações importantes:  

 O porte do colete salva-vidas pelos atletas é fortemente recomendado. 

 Observar as recomendações em caso de “huli” (virada) e amarração para reboque de canoas 
em caso de abandono (Anexo 3). 

G. INSCRIÇÕES E TAXAS DE CUSTEIO DO EVENTO 

 

 
 
* Os originais assinados do Termo de Responsabilidade deverão ser entregues no dia da competição. 
 

IMPORTANTE 

Enviar os dados abaixo por email ou Whatsapp 
contato@riovaa.com 
WhatsApp (21) 97625-1191 
 
- Nome dos remadores 
- Data de nascimento 
- Modalidade (V1,V1R,V2R,V6  ou Surfski) 
- Categoria (Estreante, open, master, senior master 
- Comprovante de Transferencia/Deposito 
 
Dados para o Depósito/ Transferencia: 
Banco Santander (033)   
Agência 3826 - Conta 13003311-5 
Outrigger Rio Clube  Rio Va'a Hui Hoe  
C.N.P.J  06.119.848/0001-10 

OBSERVAÇÕES 
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As inscrições não são transferíveis para outro clube ou atleta e não são reembolsáveis. 

Qualquer alteração nas equipes de V2 e V6 deve ser prontamente comunicada à Coordenação de 
inscrições pelo e-mail contato@riovaa.com e os documentos (Termo de Responsabilidade e 
Declaração Antidoping) substituídos pelos novos até a data do evento. 

A inscrição para as provas individuais será feita, separadamente, por cada atleta participante e 
deve seguir os procedimentos descritos no quadro acima. 

A inscrição não inclui: Canoas, saias, equipamentos de segurança da equipe (cabo de reboque 
de 15m, balde, coletes, apito) e borrachas para amarração. 

 

H. PERCURSOS  

No Anexo 1, ver os mapas e o percurso alternativo em caso de mau tempo ou outra condição adversa, 
a critério da diretoria de prova. 

 
V6 Masculino Open (28 km) - Anexo 1A 

A) Partida na Praia Vermelha em direção ao Arpoador; 
B) Passar por fora da laje do Posto 6 deixando a laje a boreste (lado direito), 
C) Passar a boia no Leblon (em frente ao hotel Marina), deixando-a por bombordo (lado 

esquerdo), em direção a Copacabana; 
D) Passar por fora da laje do Posto 6 deixando a laje a bombordo (lado esquerdo); 
E) Passar as boias na Praia Vermelha, deixando-as por boreste (lado direito), em direção a Urca; 
F) Passar pela boia, próxima à estátua de São Pedro em frente à Igreja da Urca, deixando-a por 

bombordo (lado esquerdo), em direção à Praia Vermelha; 
G) Chegada paralela à praia entre boia e areia.  

 
V6 Feminina Open (18 km) - Anexo 1A 

A) Partida na Praia Vermelha em direção ao Arpoador; 
B) Passar por fora da laje do Posto 6 deixando a laje à boreste (lado direito)  
C) Passar a boia no Leblon (em frente ao hotel Marina), deixando-a por bombordo (lado 

esquerdo), em direção a Copacabana; 
D) Passar por fora da laje do Posto 6 deixando a laje a bombordo (lado esquerdo); 
E) Chegada paralela à praia entre boia e areia. 

 
V1, V1R, V2R, Surfski, V1 ParaVa´a VL3 (10 km) - Anexo 1B 

A) Partida na Praia Vermelha em direção à Urca; 
B) Passar boia, próxima a estátua de São Pedro (perto da Praia da Urca), deixando-a por 

bombordo (sentido anti-horário) e retornando em direção à Praia Vermelha; 
C) Chegada paralela à Praia Vermelha entre boia e areia. 

 
V6 Estreante, Máster, Sênior Máster, Júnior (6 km) - Anexo 1C 

A) Partida na Praia Vermelha em direção ao Leme; 
B) Contornar a boia localizada em Copacabana na altura da Av. Princesa Isabel, deixando-a por 

bombordo (lado esquerdo, sentido anti-horário) em direção à Praia Vermelha; 
C) Chegada paralela à Praia Vermelha entre boia e areia. 

 
V1 ParaVa´a VL1 e VL2, V1, Junior, Cadete e Infantil (2 km) 

A) Partida na Praia Vermelha em direção ao Pão de Açúcar; 
B) Montar boia localizada perto do Final da pista Claudio Coutinho, deixando-a por bombordo 

(lado esquerdo, sentido anti-horário) e retornando em direção à Praia Vermelha; 
C) Chegada paralela à Praia Vermelha entre boia e areia. 

 

I. PROCEDIMENTO DE LARGADA:  
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Atenção: (1) Quinze minutos para largada - Canoas se dirigindo para a área de largada; (2) Buzina 
de preparação: Cinco minutos para largada - Canoas posicionadas na área de largada e (3) Buzina 
de largada. 

J. PREMIAÇÃO:  

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria; Será premiado apenas o primeiro 
da categoria, caso a categoria tenha 2 ou 3 inscritos. 
A classificação será dada pela ordem de chegada, independente da categoria de idade do(a) atleta: 
Por exemplo, caso um(a) atleta da categoria Máster chegue entre os 3 primeiros colocados na 
classificação geral, ele(a) será premiado(a) pelas categorias Open e Máster. 

l. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:  

Os competidores participam do evento a seu próprio risco e responsabilidade. Considere os capítulos 
VII, XIX, XX e XXI do Regulamento. As autoridades organizadoras, instituições, organizações e 
indivíduos envolvidos com a organização do evento, não aceitarão qualquer responsabilidade por 
perdas e danos materiais, físicos ou morte, que possam ocorrer a pessoas ou propriedades 
relacionadas diretamente com o evento, tanto em terra quanto a bordo, como consequência da 
participação no evento. 
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ANEXO 1A - PERCURSOS PREVISTOS PARA AS PROVAS DE V6 (18 e 28 Km) 

 

Percurso para a prova 
de V6 Masculina 

(28 km):  
 

Trechos vermelho e 
verde:  

 Praia Vermelha 
 Leme, 
 Copacabana 
 Arpoador 
 Ipanema 
 Leblon 
 Praia Vermelha 
 Pão de Açúcar 
 Cara de Cão 
 Igreja da Urca 
 Praia Vermelha 

 
 

Percurso para a prova 
de V6 feminina (18 km):  

 
Trecho vermelho 

 Praia Vermelha 
 Leme, 
 Copacabana 
 Arpoador 
 Ipanema 
 Leblon 

Praia Vermelha 
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Localização das Boias 
Boia Local Coordenadas Distancia Comentário 

1 
Praia Vermelha, lado direito a 30 metros da faixa 

de areia 
S 22°57.232’ 
W 43°09.812’ 

0 km Linha de largada 

2 Enseada da Praia Vermelha 
S 22°57.232’ 
W 43°09.812’ 

1 km 
Boia de Segurança para afastar a canoas das pedras 

após a largada 
2 Laje de Copacabana (posto 6)   Boia de Segurança 

3 
Praia do Arpoador, na altura do Hotel Sol 

Ipanema (prédio azul baixo) 
S 22°59.431’ 
W 43°11.599’ 

8,0 km 
Boia lançada para afastar as canoas dos surfistas 
Passar entre boia e praia na ida e fora no retorno 

4 Praia do Leblon, na altura do Hotel Marina 
S 22°59.336’ 
W 43°12.442’ 

9,5 km Boia de retorno (deixar a boia do lado ama) 

1 
Praia Vermelha, lado direito a 30 metros da faixa 

de areia 
S 22°57.232’ 
W 43°09.812’ 

18 km 
Prova de 18 km: Linha de chegada 

Prova de 28 km: Passar entre boias e praia 

5 
Boia próximo a estátua de São Pedro, na altura 

da Igreja da Urca 
S 22°56.851’ 
W 43°09.976’ 

23 km Boia de retorno (deixar boia do lado ama) 

1 
Praia Vermelha, lado esquerdo a 30 metros da 

faixa de areia 
S 22°57.232’ 
W 43°09.812’ 

28 km 
Prova de 28 km: Linha de chegada 
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ANEXO 1B - PERCURSOS PREVISTOS PARA AS PROVAS DE V1, V1R, V2R, SS (10 km) 
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ANEXO 1C – PERCURSO PREVISTO PARA AS PROVAS DE V6 ESTREANTE, JUNIOR, MÁSTER E SÊNIOR 
MASTER (6 km) 
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ANEXO 1D – PERCURSO ALTERNATIVO DAS PROVAS DE V6 OPEN 

 

Percurso para a 
prova de V6 

masculina open 
(2 voltas: 26 km) 

 
Percurso para a 

prova de V6 
feminina e máster  

(1 volta: 13 km) 
 
 

A) Partida da Praia da Urca, numa linha demarcada pela estátua de São Pedro e a lancha da Diretoria de prova; 
B) Montar Boia depois da Ilha da laje, por bombordo; 
C) Montar Boia do calabouço no final da pista do aeroporto, por bombordo; 
D) Deixar Boias na praia da Flamengo por bombordo; 
E) Montar Boia no início da Enseada de Botafogo, por bombordo; 
F) Montar a boia, próximo a estátua de São Pedro (Urca); 
G) Prova feminina e Prova estreantes: Chegada na piscina de barcos do ICRJ 
H) Prova masculina (open, máster e sênior máster): Montar Boia na estátua de São Pedro e Iniciar segunda Volta pelo mesmo percurso 


