
 

 

 

 

Rio Selvagem Kayak Extremo 2023 

 

Nome do evento: Campeonato Brasileiro de Kayak Extremo Rio Selvagem – 2023 

Data: 30 de março a 02 de abril de 2023 

Local: Parque Municipal Cachoeira do Jaguari, Estrada Municipal Sebastião Thomaz da Silva, 

282 - Ponte. Nova, Extrema - MG, 37640-000 

Organização: Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa e Limiar Midia. 

Realização: Prefeitura Municipal de Extrema. 

 

APRESENTAÇÃO 

É com imensa satisfação que informamos que o campeonato mais importante e disputado de 

Kayak Extremo do Brasil chega a sua 5ª edição, após um longo período de espera devido a 

pandemia do Covid 19 o Rio Selvagem Kayak Extremo está de volta, e desta vez com novidade, 

o evento será valido como Campeonato Brasileiro de Kayak Extremo e Caiaque Cross. 

Serão dois dias de disputas nas águas do Rio Jaguari, palco mais uma vez deste incrível 

campeonato, as provas acontecerão nos dias 01 e 02 de abril aproveitando a época de cheia do 

rio. 

Este evento é uma parceria entre a Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa, Limiar Mídia 

e a Prefeitura Municipal da cidade de Extrema – MG. 

O local do evento é um importante atrativo turístico que está disponível para visitação pública 

com todas as características que a natureza pode oferecer. Possui uma infraestrutura de apoio 

aos visitantes composta de portal de informações, estacionamento, cervejaria artesanal, 

playground, sanitários, trilhas para caminhada na margem do rio Jaguari, queda d´água, decks, 

etc. 

A cachoeira não é apropriada para banho, pois tem uma correnteza muito forte. Não é permitida 

a entrada portando alimentos e bebidas no local, bem como realizar churrascos e refeições de 

qualquer espécie nas dependências do parque. O horário de Funcionamento é de segunda a 

domingo, das 8h às 17h. 

O evento será valido como Campeonato Brasileiro de Kayak Extremo e Caiaque Cross, sendo 

também seletiva para o mundial da modalidade Olímpica Caiaque Cross que será realizado em 

Lee Valley – GBR entre os dias 19/09/2023 a 24/09/2023 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PERCURSO

 

O percurso já conhecido pela maioria dos atletas conta com corredeiras e cachoeiras classes III, 

IV e V. Possui cerca de 315 metros de extensão e aproximadamente 8,00 metros de desnível 

com obstáculos naturais. 

O acesso utilizado fica a margem esquerda do rio onde existe uma passarela e decks, com fácil 

acesso a famosa rampa de largada e a chegada, bem como acesso para o público em geral.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 Quinta Feira 30/03  

09:00 as 12:00 –  Treino Livre Oficial 

13:00 as 16:00 –  Treino Livre Oficial 

 

 Sexta Feira 31/03 

09:00 as 12:00 –  Treino Livre Oficial 

13:00 as 16:00 –  Treino Livre Oficial 

19:00 – Cerimônia de Abertura do Evento 

 



 

 

 Sábado 01/04  

09:00 as 12:30 – Treinos Livres 

10:30 – Entrega dos jalecos (numerais) e assinatura do termo de responsabilidade 

13:00 – Tomada de tempo Caiaque Cross (Atletas Federados) 

15:00 – Tomada de tempo Rio Selvagem Kayak Extremo (Atletas Não Federados) 

 

 Domingo 02/04 

09:00 – Início das Baterias Eliminatórias do Caiaque Cross  

12:00 – Início das Baterias Eliminatórias do Rio Selvagem Kayak Extremo 

15:30 – Cerimônia de Premiação 

 

 

SEGURANÇA E RESGATE 

O evento contara com equipe de resgatistas no percurso responsáveis por eventuais 

salvamentos durante as provas, bem como ambulância para atendimentos emergenciais. A 

equipe contara com pessoal experiente em atividades aquáticas. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições para os atletas (atletas federados) que participaram do Campeonato Brasileiro de 

Caiaque Cross 2023 serão feitas através do site da CBCA – www.canoagem.org.br. 

Os atletas que participaram do Campeonato Brasileiro Rio Selvagem Kayak Extremo 2023 farão 

suas inscrições através da plataforma http://seuesporte.app/ . 

O Valor da inscrição é de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), pago através de boleto bancário 

emitido pela plataforma. O prazo final para inscrição é até o dia 29 de março. 

Os atletas que optarem por participar das duas provas, desde que sejam federados, deverão 

fazer sua inscrição através do site da CBCA. 

Todos os atletas que fizerem sua inscrição através do site da CBCA automaticamente estarão 

inscritos no Campeonato Brasileiro Rio Selvagem Kayak Extremo 2023, não sendo obrigatória a 

participação no evento.  

 

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

O atleta inscrito no evento terá direito a participar das competições, alojamento gratuito no 

Ginásio Municipal (levar colchão e roupa de cama) o mesmo possui vestiários com banheiros e 

chuveiro, café da manhã e lanche durante a competição. 

As alimentações exceto as citadas a cima serão de responsabilidade dos atletas. 

O município possui diversas outras opções de acomodações, desde simples a sofisticadas, estas 

estão disponíveis através do site https://www.extrematur.com.br/hospedagens/  

 

http://www.canoagem.org.br/
http://seuesporte.app/
https://www.extrematur.com.br/hospedagens/


 

 

 

PREMIAÇÃO 

Serão premiados com troféus e medalhas oficiais do evento os atletas 1 º, 2 º e 3 º de cada 

categoria. 

 

REGULAMENTO E ORIENTAÇÕES 

A prova de Caiaque Cross será regida pelo regulamento oficial da modalidade que pode ser 

acessado através do link: 

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2023_canoe_slalom_competition_rules.pdf/ 

O regulamento do Campeonato Brasileiro Rio Selvagem Kayak Extremo pode ser acessado pelo 

link: http://seuesporte.app/ 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 

As dúvidas e informações podem ser solicitadas com Leonardo Bueno através do email 

leonardo.bueno@canoagem.org.br ou pelo whtasapp (19) 99999-7067. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado 
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