
 
 
 
 
 
 
 

 
Versão 1 -04/02/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARACANOAGEM 
 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS DE 2015 
 

E SELEÇÃO DE ATLETAS PARA O CENTRO DE TREINAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PARACANOAGEM 
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS DE 2015 E  
SELEÇÃO DE ATLETAS PARA O CENTRO DE TREINAMENTO 
 

2 

 

 

 
 

Sumário 
 
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 3 

2. OBJETIVO ...................................................................................................................................................... 3 

3. ELEGIBILIDADE .............................................................................................................................................. 3 

4. CALENDÁRIO DE EVENTOS INTERNACIONAIS E PRIORIDADES DE PARTICIPAÇÃO ...................................... 4 

5. CENTRO DE TREINAMENTO DE PARACANOAGEM (CT)................................................................................ 4 

6. PRINCIPIOS GERAIS PARA REPRESENTAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS ............................................. 5 

7. INDICES DE ELEGIBILIDADE PARA OS EVENTOS INTERNACIONAIS E CENTRO DE TREINAMENTO ............... 6 

8. CONTROLES, ETAPAS DE COPA BRASIL E CAMPEONATO BRASILEIRO ......................................................... 7 

9 CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL ..................................................................... 9 

10 FORMAÇÃO DE RANKING NACIONAL ....................................................................................................... 9 

11 COMITÊ DE SELEÇÃO .............................................................................................................................. 10 

12 DOENÇA, LESÃO OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA RELACIONADA ............................................................... 10 

13 RECURSOS FINANCEIROS ........................................................................................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PARACANOAGEM 
CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS DE 2015 E  
SELEÇÃO DE ATLETAS PARA O CENTRO DE TREINAMENTO 
 

3 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) por meio Coordenação Técnica da 
Paracanoagem, dentro do seu planejamento visando resultados nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e 
das participações brasileiras nas competições internacionais apresenta o Plano de Trabalho de 
Paracanoagem 2015, este documento tem como principal função apresentar os procedimentos 
para selecionar os atletas que representarão o Brasil nos eventos internacionais de 2015, 
calendário de eventos, os controles nacionais, custos de participação nos eventos identificados e 
critérios para composição da Equipe Permanente que ficará concentrada no Centro de Treinamento 
de Paracanoagem. 

  

2. OBJETIVO 

Tem por objetivo traçar metodologia de trabalho para os temas expostos acima afim de 
maximizar o desempenho atlético e a conquista de resultados expressivos nos eventos 
internacionais da temporada 2015. 

 

3. ELEGIBILIDADE 

 
Considera-se um atleta elegível para compor a Seleção Nacional e a Equipe Permanente 

do Centro Treinamento de Paracanoagem aquele 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 infracional junto à CBCa e/ou Academia Brasileira de Canoagem – ABraCan; 
 3.3.1 – O atleta advertido ou suspenso do Centro de Treinamento de Paracanoagem 

poderá perder sua vaga na Seleção Brasileira de Paracanoagem, mesmo obtendo índices, ficando a 
critério do Comitê de Seleção a convocação para a Seleção.  

3.4. Não estar suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva em qualquer outra 
modalidade esportiva. 

3.5. Participar dos controles nacionais e seletivas para representação internacional e 
obter os índices de tempos estabelecidos de acordo com a Tabela 3 - Índices.  

3.6. Para os convocados a integrar a Seleção Nacional, devem possuir documentos para 
viagem como passaporte (com validade mínima de dois anos – contados a partir da convocação) e 
para atletas menores de idade autorização dos pais e do juizado de menores para viagem 
internacional; 

3.7. Atleta medalhistas no Campeonato Mundial de 2014 terão sua vaga garantida no 
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Centro de Treinamento de Paracanoagem, porém deverão participar de todos os controles e 
seletivas. 

 

4. CALENDÁRIO DE EVENTOS INTERNACIONAIS E PRIORIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 
A prioridade da CBCa para a temporada de 2015, é a conquista de resultados expressivos 

nas provas Paralímpicas (K1 LTA, TA e A masculino e feminino), nos seguintes eventos: 
Campeonato Mundial, Copa do Mundo e Campeonato Pan-americano e Sul-americano, 
identificados na Tabela 1 - Eventos Internacionais.    

 
A disponibilidade de recursos financeiros para os eventos internacionais serão 

direcionados de acordo com objetivos acima citados, logo em alguns casos pode ocorrer a 
necessidade do financiamento da participação pelo próprio atleta. 

 
Os eventos internacionais identificados para o ano de 2015 são: 

 
 

Tabela 1 - Eventos Internacionais 

 
 
De 

 
Até 

 
Evento 

 
Local 

Prioridade 

de participação 

1 22/05/2015 24/05/2015 Copa do Mundo Duisburg - ALE 2 
2 11/06/2015 14/06/2014 Campeonato Sul-americano e Pan-

americano – a confirmar data 
São Paulo-SP 3 

3 19/08/2015 23/08/2015 Campeonato Mundial Milão - ITA 1 
 
 

5. CENTRO DE TREINAMENTO DE PARACANOAGEM (CT) 

 
A Academia Brasileira de Canoagem – ABraCan é mantenedora do Centro de Treinamento 

de Paracanoagem, que está situado no Centro de Práticas Esportivas da USP – CEPEUSP, 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. 
 

No Centro de Treinamento de Paracanoagem estarão disponíveis aos convocados: 
embarcações de ponta, equipe técnica/interdisciplinar e estrutura para o melhor 
desenvolvimento técnico, físico, psicológico e tático dos atletas, visando os melhores resultados 
nos eventos prioritários. Estarão disponíveis para a concentração permanente 12 vagas, que 
serão distribuídas preferencialmente de acordo com a tabela abaixo: 
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Tabela 2 - Vagas disponíveis para o Centro de Treinamento 

 

Categoria 
Caiaque Canoa 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

LTA 1  1 1  
TA 1* 1 1 1 
A 2 1 1*  

Total 5 3 3 1 
*Vagas já garantidas no Campeonato Mundial 2014 

 
Além das 11 vagas subdivididas de acordo com a tabela acima, está reservada 1 vaga 

técnica que deverá ser preenchida com a indicação do Comitê de Seleção. 
 
Caso não ocorra o preenchimento das vagas da Equipe Permanente através dos índices 

estabelecidos na Tabela 3 - Índices, as demais vagas poderão ser preenchidas por atletas indicados 
pelo Comitê de Seleção a partir de índices técnicos em Campeonatos, Seletivas ou ainda a partir 
da detecção de talentos.  

 
Para a permanência do atleta no Centro de Treinamento, este deve apresentar as 

seguintes condutas e resultados: 
 

Permanecer em evolução no nível técnico e físico em conformidade com a realidade 
internacional. Como controle de permanência no Centro de Treinamento de Paracanoagem, o 
atleta será submetido a cada 3 meses a avaliações de caráter físicas e técnicas, buscando verificar 
seu desempenho acerca do treinamento periodizado. 

 

6. PRINCIPIOS GERAIS PARA REPRESENTAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS 

 
A definição do número de atletas elegíveis para compor a delegação participante de um 

evento será determinado pelo Comitê de Seleção, com base nas provas indicadas no boletim de 
competição, índices de tempo Tabela 3 - Índices, disponibilidade de recursos e da prioridade 
estabelecida para o mesmo. 

 
No caso em que os atletas não atendam os critérios descritos neste documento, a CBCa 

pode decidir em não participar do evento ou prova. Ficando sob responsabilidade do Comitê de 
Seleção de Paracanoagem a avaliação individual dos casos, considerando o histórico de evolução, 
expressividade internacional da marca conquistada, da prova e categoria. 

 
As provas prioritárias para participação nos eventos internacionais são as Paralímpicas. 

Para as demais provas deverão ser selecionados atletas elegíveis e de acordo com a decisão de 
participação do Comitê de Seleção. 
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 Nas viagens internacionais o ponto de partida será o Centro de Treinamento, caso algum 
atleta esteja fora do CT todos os custos até a apresentação ao CT serão de responsabilidade do 
atleta.  

 Caso algum atleta esteja em treinamento no exterior o mesmo deverá se apresentar no 
aeroporto de destino da delegação nacional na hora e local definidos pelo Chefe de Equipe da 
Delegação sendo de responsabilidade do atleta todos os custos anteriores a sua integração a 
delegação.  

 Nas viagens internacionais os destinos de retorno serão definidos em data previamente 
marcada sendo o técnico dos atletas o interlocutor entre estes e a equipe de administrativa 
responsável pelo plano de viagem. A partir da definição de datas e locais confirmados pelos 
técnicos as passagens serão emitidas com destino ao aeroporto indicado ficando sob 
responsabilidade do atleta qualquer custo referente a alteração de voo data e/ou destino. Custos e 
taxas devido ao excesso de bagagem são de responsabilidade do passageiro.  

 

7. INDICES DE ELEGIBILIDADE PARA OS EVENTOS INTERNACIONAIS E CENTRO DE TREINAMENTO 

 
Visando garantir a qualidade técnica no Centro de Treinamento e a boa representatividade 

da delegação Brasileira a CBCa elaborou um estudo de tempos dos resultados dos últimos 
Campeonatos Mundiais e definiu critérios de acordo com cada categoria. 
 
Para eventos internacionais: 
 
  Prova K1 e V1 masculino: Defini-se a mediana nos Campeonatos Mundiais de 2012 a 2014 
do 6º Colocado para as Provas Paralímpicas e do 3º colocado para as provas não Paralímpicas. 
 

Provas K1 e V1 feminino: Define-se como critério o tempo do 6º Colocado no 
Campeonato Mundial 2014 para as Provas Paralímpicas e do 3º colocado para as provas não 
Paralímpicas, do mesmo Campeonato. Estes valores devem-se ao fato que as provas femininas 
não tinham representação significativa em anos anteriores, o que dificulta a análise estatística 
dos resultados nestes eventos. 
 
Para o Centro de Treinamento: 
 

A fim de oportunizar e oferecer vagas para atletas que tenham condições de evolução o 
atleta poderá apresentar tempo até 5% (cinco por cento) acima dos índices estabelecidos para 
eventos internacionais. 
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Tabela 3 - Índices 

 

Estes índices podem ser alterados se ocorrer mudança nas classes funcionais e 
embarcações que irão para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. 

 

8. CONTROLES, ETAPAS DE COPA BRASIL E CAMPEONATO BRASILEIRO  
 
Os controles nacionais tem objetivo de qualificar atletas para o Centro de Treinamento e 

competições internacionais. 
 
As Etapas de Copa Brasil servirão de controle para os atletas que estiverem concentrados 

no CT de Paracanoagem. Para que permaneçam na equipe permanente estes atletas devem 
alcançar índices estabelecidos pela equipe técnica, de acordo com a fase de treinamento. Se o 
atleta não mantiver a evolução constante e não apresentar bons resultados fica a critério do 
Comitê de Seleção de Paracanoagem a exclusão ou a convocação de outro atleta. 

 
As Etapas de Copa Brasil formarão o Ranking Nacional da modalidade para 2015. 
 
As entidades de prática poderão inscrever quantos atletas desejarem nas provas do 

Campeonato Brasileiro relacionadas para o Controle Nacional. 
 
Para eventos de 2014/15, serão realizados os controles com os seguintes objetivos de 

qualificação: 
 

Provas do Controle Nacional 
CT – Até 5% acima 
dos tempos dos 
Mundiais 

Eventos 
Internacionais 

Barco Distância Sexo Categoria 

  K1 200m Masculino LTA 00:43,004 00:40,956 
K1 200m Masculino TA 00:48,689 00:46,370 
K1 200m Masculino A 00:57,035 00:54,319 
K1 200m Feminino LTA 01:02,373 00:59,403 
K1 200m Feminino TA 00:59,520 00:56,686 
K1 200m Feminino A 01:12,507 01:09,054 
V1 200m Masculino LTA 00:56,661 00:53,963 
V1 200m Masculino TA 00:59,592 00:56,754 
V1 200m Masculino A 01:14,839 01:11,275 
V1 200m Feminino LTA 01:05,003 01:01,908 
V1 200m Feminino TA 01:06,849 01:03,666 
V1 200m Feminino A 01:10,917 01:07,540 
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Tabela 4 - Campeonato Nacional e controles. 

Data Evento Qualificação para Local (*) 

25/09 a 
28/09/2014 

Campeonato 
Brasileiro 

Convocação de atletas para o Centro de Treinamento Curitiba - PR 

06 a 08/03/2015 I Copa Brasil 

Controle, corte, avaliação e Convocação de atletas para o 
Centro de Treinamento;  

Convocação dos atletas para Copa do Mundo 

Pré-seleção de 3 atletas para o Campeonato Pan-
americano e Campeonato Mundial em provas 

Paralímpicas 

Pré-seleção de 2 atletas para o Campeonato Pan-
americano e Campeonato Mundial em provas não 

Paralímpicas 

Ranking Anual 

São Paulo -SP 

Junho * 
Definição da equipe para o Pan-americano e 

Campeonato Mundial 
São Paulo - SP 

04 e 05/07/2015 II Copa Brasil Ranking Anual São Paulo - SP 

27 a 30/08/2015 
Campeonato 

Brasileiro 

Avaliação, corte e avaliação de atletas para o 

Centro de Treinamento  
Curitiba -PR 

14 e 15/11/2015 III Copa Brasil 

Controle, corte, avaliação de atletas para o Centro de 
Treinamento 

Ranking anual 

A definir 

 

 
* A definição da equipe para o Campeonato Mundial acontecerá na semana que ocorrerá o 

Campeonato Pan-americano e o Campeonato Sul-americano de Paracanoagem, no Centro de 
Treinamento de Paracanoagem, com uma bateria de avaliações físicas/médicas e controle de 
tempo. Ela ocorrerá somente entre os atletas pré-selecionados na I Etapa da Copa Brasil de 
Paracanoagem. A partir disto serão selecionados atletas de acordo com as condições de 
elegibilidade, descrito nos ítens 3 e 13 deste plano de trabalho. 

 
As datas e locais estão sujeitos a confirmação da CBCa 
 
Caso alguma competição internacional tenha alteração de data, o Comitê de Seleção 

definirá se haverá um novo controle ou se será considerado para convocação dos atletas o último 
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controle realizado com no mínimo dois meses de antecedência da nova data do evento. 
 

 
8.1 Critérios para resultados dos controles nacionais 

 
8.1.1 Da Seleção Nacional 

 
O atleta melhor classificado nos controles nacionais terá sua vaga na 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. Desta forma sempre será ofertado ao 
atleta com maior qualidade a representação nos eventos internacionais. 

 
A formação das demais embarcações, não Paralímpicas, deverão ser feitas somente com 

atletas elegíveis e indicados pelo Comitê de Seleção. 
 
8.1.2 Da Equipe Permanente 

 
No caso do mesmo atleta conquistar vaga em duas classes diferentes na mesma 

embarcação, será considerado a vaga de sua classe funcional para convocação para a Equipe 
Permanente de Paracanoagem. 

 
No caso do mesmo atleta conquistar vagas em duas embarcações diferentes ficará a 

critério do Comitê de Seleção definir qual vaga será ocupada e qual será aberta para um novo 
controle. 

9 CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 
A CBCa segue a regulamentação da Federação Internacional de Canoagem na classificação 

funcional dos atletas, desta forma caso essa regulamentação seja modificada, ficará a cargo do 
Comitê de Seleção a definição das ações a serem tomadas na aplicação destas. 

10 FORMAÇÃO DE RANKING NACIONAL 

 
Para o ano de 2015 será formado um ranking nacional com os resultados da Copa Brasil de 

Paracanoagem e Campeonato Brasileiro através de uma média ponderada, com pesos 0,4 e 1,0  
respectivamente, em função da colocação obtida no referido campeonato. Havendo premiação 
final para o atleta melhor classificado dentro de sua categoria. 

 
O Critério de pontuação adotado para a formação do Ranking nacional será o seguinte: 
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Tabela 5 - Formação do ranking nacional em 2015 

Posição Pontuação no Campeonato 
Brasileiro 

Pontuação para Copas 
Brasil 

1º 100 40 

2º 85 34 

3º 80 32 

4º 75 30 

5º 70 28 

6º 65 26 

7º 60 24 

8º 55 22 

9º 50 20 

10º 45 18 

11º 40 16 

12º 35 14 

13º 30 12 

14º 25 10 

15º 20 8 

 
  

11 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 Paracanoagem e o Diretor Técnico da Equipe Permanente de 
Paracanoagem. 

 
Cabe a esse Comitê a responsabilidade de esclarecer e resolver qualquer discrepância 

relacionada aos temas omissos e/ou tratados nesse documento. 
 

12 DOENÇA, LESÃO OU OUTRA CIRCUNSTÂNCIA RELACIONADA 

 
Caso o (a) atleta, devido à doença, lesão ou outra circunstância relacionada, não possa 

participar dos controles nacionais, este deverá comunicar a CBCa e o Comitê de Seleção com o 
prazo de no mínimo 24 horas de antecedência com a justificativa da não participação com os 
devidos documentos: 

 
- Cópia de todas as informações e exames relativos à gravidade da doença ou lesão. 
- Expectativa médica para recuperação. 
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Caberá ao Comitê de Seleção definir os procedimentos a serem seguidos levando em 

consideração o histórico esportivo, histórico de lesões e possibilidades de conquistas importantes 
nos eventos internacionais. 

13 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 - 

Eventos Internacionais 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. O 
mesmo 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. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 

 
 


