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Aos filiados, 

 

Assuntos:  – Seletivas Internacionais 

 

Prezados, 

 

A Confederação Brasileira de Canoagem, através do Supervisor da Modalidade, vem, por meio 

desta, APRESENTAR informações, sobre a Seletiva Nacional 2021 que definirá os participantes 

para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Sprint que acontecerá no mês de 

setembro na Eslováquia. 

 

1- Informações Gerais 

 
1.1 Datas e Local – A seletiva será realizada através de duas provas distintas, com duas 

descidas cada, onde eliminará a pior descida de cada prova, nos dias 19 e 20 de junho de 

2021, na cidade de Três Marias – MG no Rio São Francisco, e terá como base a Pousada 

Paraiso dos Pássaros Ecovila. 

 

1.2  Pontuação - Em cada prova, os barcos receberão pontuação de acordo com sua 

colocação geral e de acordo com as categorias de barco – haverá uma lista geral (sem 

distinção de faixa etária), uma lista separada por classificação de barcos (K1 Masculino, 

C1, K1 Feminino). A pontuação recebida pelos barcos em cada prova será de acordo com 

a tabela abaixo: 

 

Pontuação por Dia 

1º Lugar – 50 pontos 

2º Lugar – 45 pontos 

3º Lugar – 40 pontos 

4º Lugar – 35 pontos 

5º Lugar – 30 pontos 

6º Lugar – 25 pontos 

7º Lugar – 20 pontos 

8º Lugar – 15 pontos 
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1.3 Participantes – A seletiva será aberta aos filiados a CBCa e as inscrições deverão ser 

realizadas via sistema SGE. Os participantes deverão apresentar teste negativo para 

Covid-19 realizado no máximo 48 horas antes do início da primeira prova e respeitar 

todos os protocolos de biossegurança que serão exigidos pelos órgãos de saúde local de 

onde será realizado o evento. Os protocolos serão encaminhados aos clubes 

participantes com 15 dias antes do evento. 

1.4 Índices de convocação e número de vagas –  Os barcos terão percentuais mínimo pré-

definidos na tabela abaixo. Para poder participar de qualquer evento internacional, o 

atleta deverá atingir pelo menos uma vez em qualquer uma das duas seletivas o 

percentual abaixo estabelecido, ou seja, em tese terá 4 oportunidades para isso (2 

descidas em cada uma das três provas). 

 

K1 Masc. C1 Masc. K1 Fem. 

= ou < 15 % = ou < 22% = ou < 25% 

 

Ou seja, os atletas deverão atender o percentual mínimo de tempo do barco mais rápido da prova 

para conseguir o índice para a classificação mesmo que ele obtenha uma colocação que atenda o 

número de vagas destinadas pela ICF para o Brasil.  

Exemplo: O barco mais rápido da prova fez um tempo de 60 segundos, e o número de vagas para a 

categoria masculino são de 4 atletas, os 4 primeiros barcos estarão classificados desde que estejam 

com uma diferença de tempo de até 09 segundos do barco mais rápido, caso isso não ocorra só 

estarão convocados os atletas que obtiverem esse índice, e assim segue para as outras categorias 

seguindo os percentuais estabelecidos de acordo com os parâmetros internacionais. 

Obs.: Será obrigatório o uso de embarcações de medidas oficiais da ICF para a disputa da seletiva, 

sendo expressamente proibido o atleta competir usando outro tipo de embarcação que seja a oficial 

(barcos oficiais ICF são, K1 de descida, C1 de descida). 

- Números de Vagas: Os números de vagas para o Brasil foram estabelecidos de acordo com o 

ranking internacional, sendo assim segue o número de vagas a serem disputadas: 

K1 Masculino: 3 vagas 

C1 Masculino: 2 vagas 

K1 Feminino: 2 vagas 

1.5– Critérios de Desempates - por ordem (em deixando de haver empate, os critérios posteriores 

serão descartados): 

a- Melhor Colocação na última Prova 

b- Melhores tempos descartados somados das duas provas 

c- Atleta mais jovem 
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1.6– Informações importantes – A participação nos eventos internacionais como todos sabem 

deverá ser custeada pelos próprios atletas, clubes ou outro tipo de patrocínio que o atleta preferir, 

pois a CBCa não disponibiliza de recursos hoje para as modalidades não olímpicas. Informações 

adicionais como inscrições, logística de viagem e documentação estaremos comunicando junto com 

a convocação dos atletas pós evento. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Rafael Girotto 

Supervisor Canoagem Descida 


