
 

 

REGULAMENTO TRIPLICE COROA 

 

 

 

Definição de longa distância 

 São consideradas provas de longa distância aquelas que aplicam no mínimo 30 Km de percurso.  

Porque Tríplice Coroa 

 Além de ser um nome forte, uma plataforma que já tem um histórico, o título da Tríplice Coroa será sempre 

definido pela soma das três melhores pontuações de cada equipe no campeonato, sendo assim, cada equipe pode 

escolher as provas que irá participar, ou até mesmo participar de todas, descartando os piores resultados. 

Objetivo do campeonato 

 O objetivo deste campeonato de provas de longa distância, é atender clubes ou equipes com características 

competitivas focadas na resistência, técnica, leitura de mar e estratégia. Ao longo dos anos este campeonato buscará 

se aproximar o máximo possível de modelos internacionais, deixando assim as nossas equipes mais ambientadas ou 

treinadas em condições diferentes de prova. 

Provas credenciadas e como credenciar 

 A Ecooutdoor Sports Business, criadora e gestora desta ideia, além de criar provas novas também entrou em 

contato com todas as provas neste perfil e que já existiam para que fizessem parte do campeonato. Pontuarão em 

2021 aquelas que responderam ao contato e aceitaram os termos ou exigências deste campeonato, algumas listadas 

abaixo: 

• Apresentar estrutura de mar segura e plano de evacuação de fato efetivo; 

• Apresentar o nada a opor da capitania dos portos; 

• Apresentar estrutura de arena que atenda confortavelmente os atletas; 

• Contratar ao menos um juiz formado pela CBVa’a, para que atue junto com o seu diretor da prova. 

 

 

 

 

Para que uma prova possa ser credenciada, é necessário 

 

1. Ter ao menos um ano de histórico de realização. 

2. Durante a sua primeira realização esta deve fomentar a presença de um observador instituído pela criadora 

e detentora dos direitos deste campeonato, a Ecooutdoor Sports Business, para validar competência e 

sugerir melhoras caso seja necessário. 



 

3. A nova prova deverá assinar um termo com a detentora dos direitos do campeonato, a Ecooutdoor Sports 

Business, aceitando todas as condições impostas. 

4. Assinar um termo onde assuma que toda a responsabilidade com possíveis acidentes ou problemas é de 

responsabilidade da prova e não do campeonato Tríplice Coroa.  

Sistema de pontuação no Ranking 

  Cada prova terá a pontuação principal determinada inicialmente pela distância e esta pontuação 

pode ser acrescida de mais pontos dependendo de outros fatores como: 

• Número de equipes inscritas. O que torna a prova mais competitiva. 

• Se paga premiação em dinheiro e quanto. Os valores vão determinar se a prova é 1,2,3 4 ou 5 estrelas, até 

Grandslan 

 Haverá o ranking por categoria ou faixa de idade, que premiará as 3 melhores equipes no final do circuito. 

 Haverá o ranking overall, determinado por ordem geral de chegada, sendo este o ranking que irá distribuir a 

possível premiação em dinheiro por etapa e a premiação final. 

 

Quadro de pontuação e pesos  

 

 

 

Categorias e classes em disputa para 2021 

As provas poderão ter outras categorias, além ou aquém desta abaixo desenhada, porém não terão validade para o 

ranking 

• OC6 Masculino e Feminino Open ou Overall, máster e Super Máster. No caso de faixa de idade, a canoa 

precisa ter embarcados remadores com idade completa ou que o ano seja o de aniversário. 

 

• OC6 Mista . Canoa que deve ter 50% da equipe do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Quando a prova 

for no formato troca, esta proporção deve se manter. 

 

• V6 Open . No caso desta categoria, a canoa poderá ser formada por qualquer pessoa ou quantidade, de 

qualquer idade ou sexo. 

 

• V3 Masculino . V3 Feminino ou V3 Mista . Esta categoria ainda não será dividida por faixa de idade, mas vele 

ressaltar que para configurar “formação mista”, a canoa deve sempre estar com um remador do sexo 

oposto. 

 

 

Premiação 



 

 As prova que entregar premiação em dinheiro, deverá fazer isso para as canoas OC6 “Overall” masculino e 

feminino, sempre de maneira igualitária, ou seja, valores iguais. 

 A prova que decidir entregar premiação não poderá fazer isso de maneira diferente da determinada pela 

tabela Tríplice Coroa, para que possamos ter um padrão. Em caso de distribuição de premiação em dinheiro com 

valor inferior ao evento uma estrela, a prova não contará com peso algum na pontuação do campeonato. 

O organizador tem até 45 dias após a realização da prova para efetuar o pagamento, já que muitas vezes o 

patrocinador pede comprovação de realização e a partir daí prazo para depósito. 

O não pagamento da premiação por parte do organizador ou o descumprimento do prazo, fará com 
que a organização da prova seja excluída definitivamente do campeonato.  

A Tríplice Coroa não é responsável por este pagamento, deixando aqui bastante claro que, em caso 
de não pagamento, o atleta deverá tomar as medidas cabíveis e este, aí sim, poderá contar com o apoio do 
campeonato no fornecimento de documentação comprobatória. 

Prova 1 estrela . Premiação de R$6.000,00 

• 1º Lugar . R$1.500,00 para masculina e R$1.500,00 para feminina 

• 2º Lugar . R$1.000,00 para masculina e R$1.000,00 para feminina 

• 3º Lugar . R$500,00 para masculina e R$500,00 para feminina 

Prova 2 estrelas . Premiação de R$12.000,00 

• 1º Lugar . R$3.000,00 para masculina e R$3.000,00 para feminina 

• 2º Lugar . R$2.000,00 para masculina e R$2.000,00 para feminina 

• 3º Lugar . R$1.000,00 para masculina e R$1.000,00 para feminina 

Prova 3 estrelas. Premiação de R$18.000,00 

• 1º Lugar . R$4.000,00 para masculina e R$4.000,00 para feminina 

• 2º Lugar . R$3.000,00 para masculina e R$3.000,00 para feminina 

• 3º Lugar . R$2.000,00 para masculina e R$2.000,00 para feminina 

Prova 4 estrelas. Premiação de R$24.000,00 

• 1º Lugar . R$6.000,00 para masculina e R$6.000,00 para feminina 

• 2º Lugar . R$4.000,00 para masculina e R$4.000,00 para feminina 

• 3º Lugar . R$2.000,00 para masculina e R$2.000,00 para feminina 

Prova 5 estrelas. Premiação de R$30.000,00 

• 1º Lugar . R$8.000,00 para masculina e R$8.000,00 para feminina 

• 2º Lugar . R$4.000,00 para masculina e R$4.000,00 para feminina 

• 3º Lugar . R$3.000,00 para masculina e R$3.000,00 para feminina 

 

Prova Grand Slan. Premiação de R$ 36.000,00 

• 1º Lugar . R$10.000,00 para masculina e R$10.000,00 para feminina 

• 2º Lugar . R$8.00,00 para masculina e R$8.000,00 para feminina 

• 3º Lugar . R$6.000,00 para masculina e R$6.000,00 para feminina 

 

Festa de premiação e encerramento 



 

Anualmente a festa de premiação acontecerá em local divulgado pela organização, mas esta ocorrerá sempre após a 

realização da última etapa do ano e sempre dentro do ano corrente. 

 

 

Ecooutdoor Sports Business 

Rua Guaraiuva 219 

Brooklin . São Paulo . SP 

 

 


