CBCa 045/2010
Curitiba, 13 de julho 2010.
Assunto: Campeonato Mundial de Canoagem Maratona 2010.

Prezados filiados,

A Confederação Brasileira de Canoagem, neste ato representada pela Supervisora
abaixo assinada, vem através desta, INFORMAR, conforme disposto na circular 043/2010, será
exclusivamente utilizada a pontuação do Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona 2010
como seletiva para definir os atletas que poderão representar o Brasil no Campeonato Mundial
de Canoagem Maratona que ocorrerá na cidade de Banyoles, Espanha, no período de 23 a 26
de setembro 2010.
Sendo os critérios para pontuação os seguintes: Os dois primeiros colocados nas provas
K1, K2, C1 e C2 das categorias sênior e júnior masculino e das provas K1 e K2 das categorias
sênior e júnior feminino estarão aptos a representar o país na competição. O barco terceiro
colocado em cada uma das provas supracitadas, desde que não haja uma diferença maior que
cinco minutos entre o segundo colocado, será classificado como suplente, adquirindo o direito
de representar o Brasil no caso da impossibilidade do primeiro ou segundo colocado em
participar da competição.
Os atletas que mostrarem interesse em participar da seletiva, deverão informar aos seus
chefes de equipe, para que no ato da reunião técnica do Campeonato Brasileiro de Canoagem
Maratona 2010 estes informem os atletas que desejam competir à seletiva.
Salientamos que o Comitê de Canoagem Maratona da Confederação Brasileira de
Canoagem não dispõe de recursos para financiar a participação da equipe para este Mundial,
sendo assim, as despesas provenientes da competição, tais como: inscrição, passagens, aluguel
de barcos, hospedagem e alimentação, deverão ser pagas pelos próprios atletas. No entanto,
estaremos à disposição para auxiliar os atletas classificados de acordo com esta circular a
efetuar todos os procedimentos necessários para sua inscrição na competição.
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Maiores informações contatar o Comitê de Maratona da CBCa através do e-mail:
bruna@cbca.org.br
Saudações canoísticas,

Bruna Muassab
Supervisora do Comitê de Canoagem Maratona
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