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Organizador da prova Rio Va´a desde 2002 

 
Afilado desde 2008 

 
Rio Va’a 2016 

XVa edição da Etapa Sul-americana do Circuito Mundial de Va’a 
(canoa polinésia) 

 
 

IIa edição da  

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

em associação com 

 
Organizador das provas Te Aito e Super Aito – Tahiti, Polinésia Francesa 

 
 

Rio de Janeiro 
10 e 11 de Dezembro de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apoios Institucionais: 

   

AMOUR 
ASSOCIAÇÃO 

DOS 
MORADORES 

DA URCA 



Rio Va’a 2016 - Aito Va’a Brasil 2016 

2/17 
 

 
Membre depuis 

2003 
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Organizateur de la course internationale Rio Va´a depuis 2002 Membre depuis 2008 

 
Rio Va’a 2016 

XVème édition de l’Etape Sud-americaine du Circuit Mondial de 
Va’a (pirogue polynésienne) 

 
 

et 2ème édition de la course 

Aito Va’a Brasil 
Edition brésilienne de la TE AITO  

En association avec 

 
Organisateur de la course Te Aito – Tahiti, Polynésie Française 

 
 

Rio de Janeiro 
10 et 11 de Décembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apoios Institucionais: 

   

AMOUR 
ASSOCIAÇÃO 

DOS 
MORADORES 

DA URCA 



Rio Va’a 2016 - Aito Va’a Brasil 2016 

3/17 
 

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 e do Iate Clube do Rio de Janeiro. Ela é regulamentada pela Federação 
Internacional de Va’a e pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa - Comitê de Va’a). 
A RIO VA’A 2016 será também o palco da segunda 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. 
B. PROGRAMAÇÃO: 
Dia Prova Hora Programação 

Sá
ba

do
 

  
06:30 

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

07:45  Benção da competição

V6 Open 
Largada A 

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

08:30 
 V6 Masc. Open (28Km)
 V6 Fem. Open (18Km)

V6 Júnior 
V6 Estreante 
V6 ParaVa’a 

V6 Senior Master 
Largada B 

11:15  Reunião dos atletas, verificação de segurança e de numerais

11:30 

 V6 Júnior Masc. e Fem. (6Km)
 V6 Masc. e Fem. Estreantes (6Km) 
 V6 Masc. e Fem. ParaVa’a (6Km) 
 V6 Masc. e Fem. Sênior Máster (6Km) 

V6 Máster 
Largada C 

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

12:30 
 V6 Masc. e Fem. Máster (10Km)



V1 Cadete 
V1 Júnior 

V1R Júnior 
V1 Parava´a 

V1 Menor e Infantil 
Largada D 

14:00  Reunião dos atletas, verificação de segurança e de numerais

14:15  V1 Cadete e Júnior Masc. e Fem. (2Km) 
 V1R Júnior

14:30  V1 Parava’a Masc. VL1 e VL2 e Fem. VL1, VL2 e VL3 - 2Km

14:45  V1 Menor e V1 Infantil (200 m)
 16:00  Premiação



   
Dia Prova Hora Programação 

D
om

in
go

 

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

V1R, V2R, Surfski 
(10Km) 

Largada E 

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

08:00 

 V1R Masculino, Open, Máster e Sênior Máster 
 V1R Feminino, Open, Máster e Sênior Máster 
 Surfski Masculino Open, Máster e Sênior Máster
 Surfski Feminino Open, Máster e Sênior Máster
 V2R Misto Open

Aito Va’a Brasil 
V1 

(20Km Open) 
(10Km Demais 

Categorias) 

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

09:45 
 V1 Masculino Open (20Km), Máster e Sênior Máster 
 V1 Feminino Open, Máster e Sênior Máster
 V1 Masculino Parava’a VL3
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Largada F 
 
  14:00   Premiação
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ATENTAR AOS HORÁRIOS DE LARGADA: NÃO HAVERÁ TOLERÂNCIA PARA QUALQUER ATRASO DOS 
ATLETAS E EQUIPES; OS HORÁRIOS ESTÃO SENDO ANTECIPADOS DEVIDO A PRESENÇA 
CRESCENTE DE CAIAQUES E SUPs NA PRAIA; É ABSOLUTAMENTE VETADA A PARTICIPAÇÃO DE 
JÚNIOR E ESTREANTES NAS PROVAS OPEN SEM A PRESENÇA DE PELOS MENOS DOIS REMADORES 
EXPERIENTES.RESPONSÁVEIS E MAIORES DE IDADE, 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) até 2 horas depois da largada não poderão 
continuar a prova. 
 
C. ORGANIZAÇÃO 
 

Função Nome 
Comitê de Prova  Comitê de Va’a da CBCa  
Secretário do Comitê Organizador  Nicolas Bourlon 
Coordenadora geral do evento  Ligia Forny Germano 
Coordenador de inscrições  Mauricio Noronha Chagas 
Diretores de prova  Pierre Beghin 

 Marcelo Mendonça  
Assistentes da Diretoria de prova: 
Chefes da cronometragem 

 Mauricio Milhas 
 Gustavo Girão 

Inspetor de segurança  Rogerio Gutierrez Gama 
Licenciamento evento e Tesoureiro  Marcelo Z. Afonso 
Secretaria de registro (resultados)  Mauricio Noronha Chagas 
Secretaria de prova   Carol Covas 
Supervisão  Confederação Brasileira de Canoagem  

 Federação Internacional de Va’a 
 
D. CATEGORIAS 

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

V6 Masculino Open Aberta a todas os remadores 
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 Aberta a todas as remadoras 
V6 Feminino Júnior** Aberta às remadoras entre 12 e 19 anos de idade no ano 
V6 Feminino Máster Aberta as remadoras com 40 anos de idade ou mais no ano 
V6 Feminino Sênior Máster Aberta as 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 
V1 Masculino Open * Aberta a todos os remadores 
V1 Cadete Masculino *** Aberta a crianças e adolescentes de 12, 13, 14 e 15 anos no ano 
V1 Masculino Júnior ** Aberta aos remadores de 16 até 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 a crianças e adolescentes de 12, 13, 14 e 15 anos no ano 
V1 Feminino Júnior ** Aberta as remadoras de 16 até 19 anos de idade no ano 
V1 Feminino Máster Aberta as remadoras com 40 anos de idade ou mais no ano 
V1 Feminino Sénior Máster Aberta as remadoras com 40 anos de idade ou mais no ano 
V1 ParaVa´a Feminino  Aberta as remadoras das categorias VL1 VL2 e VL3 
V1 Menor *** Aberta a crianças de 10 e 11 anos no ano 
V1 Infantil *** Aberta a crianças de 6-9 anos no ano 
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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 Júnior ** Aberta aos remadores de 16 até 19 anos de idade no ano 
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 Júnior ** Aberta as remadoras de 16 até 19 anos de idade no ano 
V1R Feminino Máster Aberta as remadoras com 40 anos de idade ou mais no ano 
V1R Feminino Sênior Máster Aberta as 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 

 
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 as 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 as remadoras com 50 anos de idade ou mais no ano 

 
* Todos o(a)s remadore(a)s das categorias Master e Sênior Master competem também na categoria Open. 
** Cada atleta menor de idade deverá entregar 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.  
 
E. REGRAS 

A Prova é governada pelo Regulamento de Competições do Comitê de Va’a da CBCa, pelo 
Regulamento  para provas de Maratona da FIV, pelo Código e Lista de substâncias proibidas 
da Agência Mundial Anti-Doping (http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/world_anti-
doping_code_version3_port.pdf e http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/2008_List_Sp.pdf e pelas Regras 
Internacionais Para Evitar Albalroamento no Mar – RIPEAN 
(http://www.mar.mil.br/dhn/bhmn/download/cap15a1.pdf). 
 Eventuais discrepâncias entre os termos do presente documento e o regulamento de competições, 

serão dirimidas pelo Regulamento de Competições; 
 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);  

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

 Equipamentos de segurança fortemente recomendado nas canoas V6 conforme estabelecido nos 
Capítulos VIII a XI do regulamento de competições: 1 balde, 1 cabo para reboque de 15 metros, 6 
coletes salva vidas e 1 apito (capitão); 

 Equipamentos de segurança recomendado nas canoas V6: saia; 
 Equipamentos de segurança obrigatórios 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” e amarração para reboque de canoas em caso 

de abandono (Anexo 3). 
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INSCRIÇÕES E TAXAS DE CUSTEIO DO EVENTO 

O pagamento das taxas de custeio do evento é aplicado conforme a tabela abaixo. O pagamento 
deve ser feito até o dia limite das inscrições por depósito ou transferência para a conta do Rio Va’a 
Clube: Banco Santander: Banco 033; Agência 3826; Conta 13003311-5;  
(Outrigger Rio Clube – Rio Va’a Hui Hoe - C.N.P.J – 06.119.848/0001-10). 
 

Categoria 
(valores por atleta) Valor Inclui 

V6 Open R$ 150 1. Participação em todas as provas de V6;  
2. Seguro dos atletas;  

V6 Estreantes, Máster e 
Sênior Master R$ 75 1. Participação somente nas provas de V6 

especificadas; 2. Seguro dos atletas 

V1, V1R, V2, Surfski,  R$ 75 1. Participação em todas as provas 
individuais; 2. Seguro dos atletas;  

V6 Júnior, V1 Júnior, Cadete, 
Menor e Infantil V1 Parava´a Isento 1. Participação nas provas;  

2. Seguro dos atletas; 
 
 
 
A data de encerramento das inscrições é dia 07 de Dezembro; Não haverá exceções. 

A inscrições para o circuito brasileiro devem ser feitas pelo site da CBCa via o sistema extranet 
acessível aos clubes federados e os documentos devem ser enviados para o e-mail 
contato@riovaa.com. 

Segue abaixo a relação dos documentos: 
 

 Comprovante de pagamento; 
 Formulário de com nome do Clube, da equipe e do capitão (Anexos 4 e 5); 
 Termo de Responsabilidade (Anexo 6); 
 Declaração Antidoping (Anexo 7). 

Para facilitar o planejamento da prova, a organização estimula às equipes a comunicarem a inscrição 
tão logo haja efetivação do pagamento.  

Em caso de dúvidas, ligar para Marcelo Afonso (21 991 979 396) ou Mauricio Noronha Chagas (21 
97625 1191. 

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

Qualquer alteração nas equipes de V6 deve ser prontamente comunicada e os documentos (termo 
de responsabilidade e inscrição) substituídos pelos novos até a data do evento. 

Os originais dos documentos devem ser entregues no dia da competição.  

A inscrição para as provas individuais será feita separadamente por cada atleta participante e deve 
seguir os mesmos procedimentos preenchendo-se os formulários de inscrição (Anexos 5, 6, 7 e 8).  

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

 

G. PERCURSOS Ver os mapas no anexo e o percurso alternativo em caso de mau tempo ou outra 
condição adversa ao critério da diretoria de prova. 
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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 a boia em frente à praia da Urca, deixando-a por bombordo (sentido anti-horário) e retornando 

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. 

 
V6 Master e Sênior Master; V1 (2 voltas), V1R, V2R, Surfski, V1 ParaVa´a VL3 (10 km) – Anexo 1B 

A) Partida na Praia Vermelha em direção à Urca; 
B) Passar a boia em frente à 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 e Júnior (6 km) - Anexo 1C 

A) Partida na Praia Vermelha em direção ao Leme; 
B) Contornar a boia localizada em Copacabana na altura da 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, V1R 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. 

 
 
H. PROCEDIMENTO DE LARGADA: 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. 
 
I. PREMIAÇÃO:  
Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria. Será premiado apenas o primeiro 
da categoria caso a categoria tenha no mínimo 3 inscritos. 
A classificação será dada pela ordem de chegada, independentemente 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 será premiado pelas categorias open e máster. 
 
J. CLASSIFICAÇÃO POR CLUBES FEDERADOS 
A classificação por clubes federados será definida pela soma do número de medalhas de ouro, 
seguido pelo número de medalhas de prata e, em seguida, bronze, ganhos pelo Clube em 
todas as categorias. As provas de surfski não serão utilizadas na definição do quadro de medalhas. 
Em caso de empate pelo número de medalhas de ouro, prata e bronze, o critério de desempate 
será a classificação da equipe na prova de V6 Masculina Open. 
 
K. PATROCÍNIOS:  
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Poderá ser obrigatória a fixação no casco (conforme o lay-out no anexo 3) das embarcações do(s) 
logotipo(s) do(s) patrocinador(es) que será(ão) fornecido(s) na Secretaria da prova. Observação: As 
equipes deverão se responsabilizar por eventuais taxas de propaganda que venham a ser cobradas 
pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro pela fixação de logotipos nas partes do casco reservadas 
para a equipe ou pelo uso de tendas na praia. 
 
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 
 Praia 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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ANEXO 1B – PERCURSO PREVISTO PARA AS PROVAS V6 Master e Sênior Master, 
V1(2 voltas), V1R, V2R, SS-10km 
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ANEXO 1C – PERCURSO PREVISTO PARA AS PROVAS DE V6 ESTREANTE, JUNIOR (6Km) 
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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 estatua 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 inicio da Enseada de Botafogo, por bombordo; 
F) Montar na estatua 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 estatua de São Pedro e Iniciar segunda Volta pelo mesmo percurso. 
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ANEXO 3: RECOMENDAÇÕES EM CASO DE “HULI” E DE REBOQUE  
 
O peperu (leme) da canoa é o(a) responsável pela segurança da tripulação e da embarcação.  
 
Deve sempre tomar decisões "conservadoras" e estar ciente do estado da canoa (compartimentos 
estanques e, iakos e ama).  
 
O peperu deve conhecer as técnicas de como desvirar a canoa em caso de huli, como prender o 
cabo de reboque na canoa e conhecer as técnicas de primeiros socorros. É recomendável que o 
leme tenha as noções de navegação e segurança exigidas para a prova de “Arrais Amador”. 
 
 
 

Como desvirar a canoa depois do “huli” (Fonte desconhecida) 

 
 

Como amarrar o cabo de reboque na canoa caso abandone a prova 
 (desenho Ronald Williams) 
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ANEXO 4: EXPOSIÇÃO DE MARCAS DAS EQUIPES NAS CANOAS V6 

 
 Adesivos na proa da canoa – PATROCINADORES do evento; 
 Adesivos na parte central do casco da canoa – APOIOS das equipes; 
 Adesivos na popa da canoa e no flutuador da canoa – PARCEIROS do evento. 

 

 
LAY-OUT DA CANOA COM A MARCA DOS PARCEIROS 

As partes reservadas para a equipe são: 
- a parte central do casco – entre as duas wa’is (patrocinadores da equipe); 

- a popa / proa onde está o nome do Clube; 
- o nome da canoa na proa. 

 
O resto dos espaços é destinado aos parceiros do evento 
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ANEXO 5: FICHA DE INSCRIÇÃO V6 
Arquivo específico: V6_Inscricao.doc 

 
 

ANEXO 6: FICHA DE INSCRIÇÃO V1 
Arquivo específico: V1_Inscricao.doc 

 
 

ANEXO 7: TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Arquivo específico: TermoResponsabilidade.doc 

 
 

ANEXO 8: DECLARAÇÃO ANTI-DOPING 
Arquivo específico: TermoAntiDoping.doc 

 
 
 

ANEXO 9 – CADASTRO DO ATLETA NA CBCA (FACULTATIVO) 
 

O cadastro pode ser feito através do site: 
http://www.cbca.org.br/newcbca/pagina/index/nome/cadastro/id/5 dentro do 
prazo estipulado pela CBCa e federação local. 
 
É necessário estar vinculado a um clube ou associação previamente 
cadastrado(a) na CBCa. 
 
Obrigatório para classificação no Circuito Brasileiro organizado pela CBCa. 
 
 
 
 


