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1. INTRODUÇÃO 

 Esse documento abordará os procedimentos para selecionar os atletas que 
representarão o Brasil nas Competições internacionais de 2014, os controles nacionais e 
critérios para composição da Equipe Permanente, que ficará concentrada no Centro de 
Treinamento de Canoagem Velocidade. 

2. OBJETIVO 

 Tem por objetivo traçar metodologia de trabalho para os temas expostos acima, a 
fim de maximizar o desempenho atlético e a conquista de resultados expressivos nos 
eventos internacionais da temporada 2014. 

3. ELEGIBILIDADE 

 Considera-se um atleta elegível para compor a Seleção Nacional e a equipe 
permanente do Centro Treinamento de Canoagem Velocidade àquele que: 

3.1. Estiver devidamente cadastrado na Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa 
e em dia com suas obrigações estatutárias; 

3.2. Aceitar os termos e condições descritas nesse documento e no regulamento das 
Seleções Nacionais e Equipe Permanente;  

3.3. Não estar suspenso ou excluso por dopagem, comportamento ou qualquer outro 
motivo de infração junto à CBCa e/ou Academia Brasileira de Canoagem – 
ABraCan; 

3.4. Participar dos controles nacionais e para representação internacional obter os 
índices de tempos estabelecidos neste documento; 

3.5. Para os convocados a integrar as Seleções Nacionais, possuir documentos para 
viagem como passaporte (com validade mínima de dois anos – contados a partir 
da convocação) e para menores de idade, além de passaporte (com validade 
mínima de dois anos – contados a partir da convocação) e autorização dos pais e 
do juizado de menores para viagem internacional;  

3.6. Aos atletas participantes da Final A ou B, em provas olímpicas, da última edição 
do Campeonato Mundial Sênior, Júnior e Sub23 garantir-se-á sua elegibilidade 
para compor a Equipe Permanente, até o primeiro controle de 2014. 

4. CALENDÁRIO DE EVENTOS INTERNACIONAIS E PRIORIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 A prioridade da CBCa, para a temporada de 2014, é a conquista de resultados 
expressivos, dando prioridade para as provas olímpicas, nos seguintes eventos: 
Campeonato Mundial Júnior/Sub23/Sênior, Jogos Sul-americanos e Campeonato Pan-
americano, identificados como prioridade 1 na Tabela 1.  Como a disponibilidade de 
recursos financeiros para competir em eventos internacionais atualmente é reduzida, em 
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alguns eventos o financiamento da participação poderá ser pelos próprios atletas 
interessados. 

Os eventos internacionais identificados para o ano de 2014 são: 

Tabela 1 - Eventos internacionais de 2014 

 

De Até Evento Local 

Prioridade 

de 

participação 

1 12/03/2014 14/03/2014 Jogos Sul-americanos Santiago - CHI 1 

2 
11/04/2014 13/04/2014 

Campeonato Sul-americano 

Sub23/Jr/Cadete 

Montevideo - 

URU 

3 

3 02/05/2014 04/05/2014 Copa do Mundo - 1ª Etapa Milan - ITA 2 

4 16/05/2014 18/05/2014 Copa do Mundo - 2ª Etapa Racice - CZE 4 

5 23/05/2014 25/05/2014 Copa do Mundo - 3ª Etapa Szeged - HUN 4 

6 
11/07/2014 13/07/2014 

Campeonato Pan-americano  
Evento classificatório para os Jogos Pan-

americanos Toronto 2015 

México – MEX 
1 

7 24/07/2014 27/07/2014 Campeonato Mundial Júnior e Sub 23 Szeged - HUN 1 

8 06/08/2014 10/08/2014 Campeonato Mundial Sênior Moscow - RUS 1 

9 15/08/2014 17/08/2014 Campeonato Mundial Universitário Minsk - BLR 1 

 Por motivos estratégicos a CBCa não enviará equipe para participação na 2ª e 3ª 
etapa da Copa do Mundo, permanecendo o foco de seus esforços nos demais eventos 
apresentados, seguindo sua ordem de prioridade. 

5. CENTRO DE TREINAMENTO (CT) 

 A Academia Brasileira de Canoagem - ABraCan é mantenedora do Centro de 
Treinamento de Canoagem Velocidade, situado no Yacht Club Paulista em São Paulo, com 
recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte e aporte 
financeiro do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

 Neste Centro de Treinamento estará disponível aos convocados: embarcações de 
ponta, equipe técnica/multidisciplinar e estrutura de qualidade para o melhor 
desenvolvimento técnico, físico e tático dos atletas, visando melhores resultados nos 
eventos prioritários. 

 Estarão disponíveis para concentração permanente as seguintes vagas: 

 

 

http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/616


 
 

CANOAGEM VELOCIDADE 
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS DE 2014 E  
SELEÇÃO DE ATLETAS PARA O CENTRO DE TREINAMENTO 
 

5 
 

 

Tabela 2 - Vagas disponíveis para o Centro de Treinamento 

Categoria Idade 
Caiaque Canoa 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Júnior   15 – 18 6 4 4 1 

Sub 23 19 – 23 4  2  

Sênior  A partir de 19 4 2 6 2 

Total 35 14 6 12 3 

 A seleção da equipe permanente será feita nos controles nacionais e campeonato 
brasileiro. A divisão das vagas entre as categorias está apresentada na Tabela 2. 
 
 A quantidade de vagas pode ser remanejada de acordo com os objetivos e metas 
traçadas pelo Comitê de Seleção. 

6. PRINCIPIOS GERAIS PARA REPRESENTAÇÃO EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 

 A definição do número de atletas elegíveis para compor a delegação de um evento 
será determinado pelo Comitê de Seleção com base nas provas indicadas no boletim de 
competição, índices de tempo, disponibilidade de recursos e da prioridade estabelecida 
para o mesmo. 

 Para os eventos o Comitê de Seleção definiu índices mínimo de tempo que devem 
ser alcançados nos controles nacionais na final A para que o atleta seja elegível, 
garantindo assim a qualidade técnica para a representatividade da nação brasileira. 

 No caso em que os atletas não atendam os critérios descritos neste documento, o 
Comitê de Seleção pode decidir em não participar do evento ou prova. 

 As provas prioritárias para participação nos eventos internacionais são as que 
fazem parte do programa olímpico. Para as demais provas deverão ser selecionados 
atletas elegíveis e de acordo com a decisão de participação do Comitê de Seleção.  

 Para representação internacional não é obrigatório que o atleta esteja 
concentrado no centro de treinamento. 

7. CONTROLES NACIONAIS, CAMPEONATO BRASILEIRO E ÍNDICES PARA ELEGIBILIDADE  

 Os controles nacionais tem como objetivo qualificar atletas para o Centro de 
Treinamento e competições internacionais.  

 O Campeonato Brasileiro faz parte dos eventos classificados como Controle 
Nacional nas provas relacionadas na Tabela 4, sendo que somente os tempos obtidos na 
final A serão classificatórios.  
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 Nos controles nacionais, os atletas que compõem a equipe permanente do Centro 
de Treinamento serão avaliados, dessa forma poderão ser mantidos no CT ou substituídos 
por atletas elegíveis com melhores colocações nas respectivas provas e categorias de 
acordo com a quantidade de vagas disponíveis, conforme Tabela 4. Dessa forma serão 
mantidos concentrados no CT sempre os atletas de melhor desempenho esportivo. 

 As entidades de prática poderão inscrever quantos atletas desejar nas provas do 
Campeonato Brasileiro relacionadas para o Controle Nacional. Já nos Controles Nacionais 
I e II as inscrições serão limitadas aos participantes da final A no Campeonato Brasileiro 
imediatamente anterior, aos integrantes da equipe permanente e atletas participantes de 
eventos internacionais no ano anterior ao da realização do Controle Nacional. 

 Para as competições de 2014 serão realizados os controles: 

Tabela 3 - Controles nacionais e objetivos de qualificação 

Data (*) 
Evento / 

Controle 
Qualificação para Local (*) 

28/11 a 
01/12/2013 

Campeonato 
Brasileiro  

Convocação dos atletas para o Centro de Treinamento 

Jogos Sul-americanos (07 a 18/03) 

Campeonato Sul-americano (11 a 13/04) 

Copa do Mundo – 1ª Etapa (02 a 04/05) 

Eventos internacionais da categoria cadete 

USP – SP 

22/03/2014 
I Controle 
Nacional 

Avaliação, corte e convocação de atletas para o Centro de 
Treinamento 

Campeonato Pan-americano (11 a 13/07) 

Campeonato Mundial Júnior e Sub 23 (24 a 27/07) 

USP – SP 

07/06/2014 
II Controle 
Nacional 

Avaliação, corte e convocação de atletas para o Centro de 
Treinamento 

Campeonato Mundial Sênior (06 a 10/08) 

Campeonato Mundial Universitário (15 a 17/08) 

USP – SP 

25/09 a 
28/09/2014 

Campeonato 
Brasileiro 

Avaliação, corte e convocação de atletas para o Centro de 
Treinamento 

Competições internacionais a serem realizados até o próximo 
Controle Nacional de 2015 

A definir 

(*) As datas e locais estão sujeitos a confirmação da CBCa. 

Caso alguma competição internacional, por qualquer motivo, tenha alteração de 
data, será considerado para convocação dos atletas o último controle realizado com no 
mínimo dois meses de antecedência da nova data do evento. 
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 Para qualquer evento internacional que apresente em seu programa de provas a 
categoria cadete, os atletas serão convocados com base nos resultados do Campeonato 
Brasileiro, nas provas individuais olímpicas e na C1 200m feminina. Os controles nacionais 
serão compostos somente por provas individuais olímpicas e na C1 200m feminina.  

 Visando a identificação de atletas com qualidade e chances de resultados 
internacionais satisfatórios, nas competições previstas nesse documento, para que o 
atleta seja elegível será necessário obter índice mínimo de tempo nos controles nacionais. 
Tais índices foram estabelecidos a partir da mediana dos tempos da terceira colocação 
dos Campeonatos Sul-americanos, da quinta colocação nos Pan-americanos e finais B dos 
Campeonatos Mundial Juniores, Seniores e Sub23, dos últimos quatro anos. Os índices 
levantados foram ordenados de forma regressiva, sendo o maior para competições sul-
americanas, seguido por pan-americanas e por fim, mundiais. 

Na tabela abaixo está apresentada a relação de provas a serem realizadas nos 
Controles Nacionais, assim como índices para elegibilidade e divisão das vagas disponíveis 
para o Centro de Treinamento: 

Tabela 4 - Provas dos controles nacionais, distribuição de vagas para o CT e índices para 
eventos internacionais 

Provas do Controle Nacional 

V
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r 

K1 200m Masculino Júnior  3 00:41 00:40 00:39 
  

K1 1.000m Masculino Júnior  3 04:00 03:55 03:53 
  

K1 200m Masculino Sub 23 * 2 00:39 
 

00:38 
  

K1 1.000m Masculino Sub 23 * 2 03:51 
 

03:49 
  

K1 200m Masculino Sênior  2 00:38 00:38 
 

00:38 00:37 

K1 1.000m Masculino Sênior  2 03:51 03:48 
 

03:49 03:46 

K1 200m Feminino Júnior  2 00:48 00:48 00:45 
  

K1 500m Feminino Júnior  2 02:16 02:16 02:04 
  

K1 200m Feminino Sênior  1 00:45 00:45 
 

00:44 00:43 

K1 500m Feminino Sênior  1 02:08 02:03 
 

02:00 01:56 

K1 200m Feminino Sub 23 *  00:46 
 

00:44 
  

K1 500m Feminino Sub 23 *  02:09 
 

02:00 
  

C1 200m Masculino Júnior  2 00:47 00:45 00:45 
  

C1 1.000m Masculino Júnior  2 04:36 04:33 04:30 
  

C1 200m Masculino Sub 23 * 1 00:45 
 

00:44 
  

C1 1.000m Masculino Sub 23 * 1 04:30 
 

04:26 
  

C1 200m Masculino Sênior  3 00:44 00:43 
 

00:44 00:43 

C1 1.000m Masculino Sênior  3 04:27 04:25 
 

04:26 04:23 
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C1 200m Feminino Júnior 1 01:00 01:00 00:59 
  

C1 200m Feminino Sub 23 *  00:59 
 

00:57 
  

C1 200m Feminino Sênior 2 00:58 00:58 
 

00:57 00:55 

 (*) As provas da categoria Sub 23 serão realizadas juntamente com as Seniores.  

 Em caso de interferência de vento será efetuada correção utilizando tabela 
apresentada no Apêndice I. 

A formação dos resultados dos controles nacionais seguirão os seguintes critérios: 

 Da Seleção Nacional 

 O atleta elegível melhor classificado nos controles nacionais, nas provas 
individuais olímpicas e C1 200m feminina, terá sua vaga garantida para a referida prova 
nos eventos internacionais, salvo caso em que atleta de categoria inferior for indicado 
pela Comissão de Seleção, com base nos resultados do Controle Nacional. Com isso, 
sempre será ofertado ao atleta com maior qualidade a representação nos eventos 
internacionais. 

 A formação das demais embarcações olímpicas (coletivas) e não olímpicas 
(individuais e coletivas), deverão ser feitas somente com atletas elegíveis e indicados pelo 
Diretor Técnico  e o Supervisor da Modalidade. 

 Para definição das vagas da categoria Sênior serão selecionados os atletas 
independentemente da idade (Sênior + Sub23). 

 Da Equipe Permanente 

 As vagas da equipe permanente serão preenchidas de acordo com o resultado dos 
controles, independentemente do atletas ter ou não atingido o índice de elegibilidade. 

 Serão consideradas as faixas etárias de idade no ano de 2014, ou seja, todos os 
atletas deverão competir em suas categorias etárias não sendo permitido subir de 
categoria nos Controles Nacionais.  

 Para definição das vagas da categoria Sênior serão selecionados os atletas 
independentemente da idade (Sênior + Sub23). 

 No caso do mesmo atleta conquistar vagas em duas distâncias diferentes na 
mesma embarcação e categoria, será considerado sua melhor colocação, 
desconsiderando sua posição na outra distância e o atleta subsequente assume sua 
posição. Da mesma forma, no caso do mesmo atleta obter a mesma classificação em 
provas de mesma embarcação e categoria, o mesmo o obterá elegibilidade para vaga da 
distância maior e será desconsiderada sua posição na distância menor. Sendo assim, o 
atleta subsequente na distância menor assume a posição. 
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8. PRAZOS DE CONVOCAÇÃO 

 Da Equipe Permanente: 
 
Tabela 5 - Prazos de convocação para Equipe Permanente 

Publicação no site oficial da CBCa Até 3 dias úteis após a realização do 
Controle Nacional 

Manifestação de interesse por parte dos 
convocados 

Até 5 dias úteis após a publicação 

Convocação para vagas remanescentes Até 3 dias úteis após o final do prazo para 
manifestação de interesse 

Manifestação de interesse por parte dos 
convocados na segunda convocação 

Até 5 dias úteis após a publicação da 
segunda convocação * 

* Serão realizadas quantas convocações forem necessárias a fim de preencher as vagas 
disponíveis para a Equipe Permanente. 
 
Dos eventos internacionais: 
 
Tabela 6 - Prazos de convocação para eventos internacionais 

Publicação no site oficial da CBCa 
lista dos convocados, prazos e custos de participação (com 
recursos da CBCa ou autorização do uso de recurso próprio do 
atleta) 

Até 5 dias úteis após a realização do 
Controle Nacional 

Manifestação de interesse por parte dos 
convocados 

Até 2 dias úteis após a publicação 

Convocação para vagas remanescentes Até 4 dias úteis após o final do prazo para 
manifestação de interesse 

Manifestação de interesse por parte dos 
convocados na segunda convocação 

Até 2 dias úteis após a publicação da 
segunda convocação ** 

 
** Serão realizadas quantas convocações forem necessárias para o preenchimento de 
vagas remanescentes até 5 dias úteis antes do prazo estabelecido no boletim do evento. 

9. COMITÊ DE SELEÇÃO 

 O Comitê de Seleção é responsável pela aplicação dos procedimentos e critérios 
estabelecidos no presente documento. É formado pela Diretoria Executiva da CBCa, 
Presidente da ABraCan, Supervisor de Canoagem Velocidade e o Diretor Técnico da 
Equipe Permanente de Canoagem Velocidade. 

 Cabe a esse Comitê a responsabilidade de esclarecer e resolver qualquer 
discrepância relacionada aos temas omissos e tratados nesse documento. 
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10. DOENÇA, LESÃO OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA RELACIONADA  

 Caso algum atleta, devido à doença, lesão ou outra circunstância relacionada, não 
possa participar dos controles nacionais, este deverá imediatamente procurar seu 
médico, reunir todas as informações e exames relativos à gravidade da doença ou lesão, 
juntamente com a expectativa médica para recuperação, e enviar para o Comitê de 
Seleção para análise e decisão do assunto. 

11. RECURSOS FINANCEIROS 

 Os recursos financeiros para participação em eventos internacionais são limitados 
e condicionados a inúmeros fatores, como a disponibilidade de recursos próprios da CBCa 
ou existência de apoio financeiro de patrocinadores ou apoiadores. A CBCa destinará o 
orçamento disponível para os eventos classificados em sua ordem de prioridade, 
apresentados na Tabela 1 deste documento. 

 Para os eventos ou provas poderão ser convocados atletas elegíveis, com a 
possibilidade de participação com recursos próprios. Neste caso o atleta ao ser 
convocado terá prazos para confirmação de intenção de participação e será responsável 
por todos os custos oriundos desta. Deverá providenciar todos os documentos 
necessários para viagem internacional, como passaporte e vistos, além de enviar cópia do 
comprovante de passagem aérea e transferir os valores referentes taxas de inscrição, 
hospedagem, transporte, alimentação e locação de embarcação para a CBCa, que por sua 
vez, efetivará os tramites junto ao Comitê Organizar a fim de garantir a participação dos 
atletas de forma padronizada e organizada. Nestes casos de participação a CBCa 
disponibilizará chefe de equipe da delegação. Ao final do evento será enviada a prestação 
de contas aos atletas e devolvidos valores não utilizados. 

 No caso de convocação de atletas elegíveis autorizados a participar de evento 
internacional com recursos próprios, este deverá seguir os prazos apresentados na Tabela 
7. 
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Tabela 7 – Prazos para participação de atletas com recursos próprios em eventos 
internacionais 

Confirmação de interesse 
Até 2 dias úteis a partir da data de 
publicação da convocação 

Depósito de valores e envio de 
comprovante de depósito 
(taxas de inscrição, hospedagem, transporte alimentação e 
locação de embarcação) 

 

50 dias antes do evento: depósito de 30% 
do valor total. 
 
35 dias antes do evento: depósito de 70% 
do valor total. 

Envio da cópia dos documentos necessários 
para participação  
(passaporte, visto, autorização dos pais no caso de menor) 

 

35 dias antes do evento. 
 

  

Atenciosamente, 

 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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12. APÊNDIE I – LEVATAMENTO DE TEMPOS DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS  

 
Fonte da tabela (David A Aitken, 1998) 

 
Vento Contra 
Vel.Vento                   

           m/s   
  

  
  

    
            0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
            6,0 -26,0 -24,0 -22,0 -19,5 -18,5 -13,5 -11,5 -9,5 -7,5 -6,5 
            5,5 -24,0 -22,0 -20,0 -18,0 -16,0 -13,5 -11,0 -9,0 -7,0 -6,0 
            5,0 -21,5 -19,5 -18,0 -15,5 -15,5 -13,0 -10,5 -8,5 -6,5 -5,0 
            4,5 -19,0 -17,5 -15,0 -14,5 -12,5 -11,0 -9,0 -7,5 -5,5 -4,5 
            4,0 -16,5 -15,0 -14,0 -13,0 -11,0 -9,5 -8,0 -7,0 -5,0 -3,5 
            3,5 -14,0 -12,5 -12,0 -10,5 -9,5 -8,0 -6,5 -5,0 -4,0 -2,5 
            3,0 -11,5 -10,0 -9,5 -8,5 -7,5 -6,5 -5,5 -4,5 -3,0 -1,5 
            2,5 -9,5 -8,0 -7,5 -7,0 -6,5 -5,5 -4,0 -3,5 -2,0 -1,0 
            2,0 -7,0 -6,5 -6,0 -5,5 -5,5 -4,5 -3,0 -2,5 -1,5 -1,0 
            1,5 -5,0 -4,5 -4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,0 -0,5 
            1,0 -3,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,0 -2,0 -1,5 -1,5 -1,0 -0,5 
            0,5 -2,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,0 -1,0 -1,0 -0,5 0,0 
             

Vento a favor 
Vel. Vento 

    
      

          m/s 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 
            0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 
            1,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 0,5 0,0 -0,5 
            1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,0 1,0 0,5 0,0 -0,5 
            2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 2,5 1,5 0,5 0,0 -1,0 
            2,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,0 0,0 -1,0 
            3,0 5,5 5,5 5,5 5,0 4,0 3,0 1,5 0,0 0,0 -1,5 
            3,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4,5 3,5 0,5 0,0 0,0 -2,5 
            4,0 5,5 5,5 5,5 5,5 4,0 3,0 0,0 0,0 -0,5 -3,5 
            4,5 5,5 5,5 5,5 5,0 3,5 2,5 0,0 0,0 -1,0 -4,5 
            5,0 5,5 5,5 5,5 5,0 3,5 2,0 0,0 0,0 -1,5 -5,0 
            5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 3,5 1,0 0,0 0,0 -2,0 -6,0 
            6,0 6,0 5,5 5,0 5,0 3,0 0,0 0,0 -0,5 -2,5 -6,5 
            

 


