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CBCa 086/2010 

Curitiba, 25 de outubro, 2010 

Aos Filiados 

Da Confederação Brasileira de Canoagem 

 

Assunto: Critérios para convocação de atletas de Canoagem Velocidade 2011 

 

Prezados Filiados, 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, através do comitê de Canoagem 

Velocidade, vem, por meio desta, INFORMAR os critérios de convocação de atletas para a 

composição da seleção que representará o Brasil nas competições internacionais de Canoagem 

Velocidade do ano de 2011. 

 

A CBCa observará os seguintes critérios para convocação: 

 

1. Atletas que participaram do Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade 2010 e 

Jogos Olímpicos da Juventude estão pré-selecionados; 

2. A convocação dos demais atletas respeitará o ranking da modalidade, estabelecido 

no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade 2010; 

3. Poderão ser convocados atletas seguindo critérios da Comissão Técnica e Técnicos 

das Modalidades, de acordo com desempenho técnico, e acumulo de conquistas no 

ranking nacional; 

4. Poderão ser convocados atletas, para integrar a equipe em uma categoria acima, 

caso no ano seguinte mude de categoria, de acordo com o regulamento de 

Canoagem Velocidade, portanto, todos os atletas deverão competir em suas 

respectivas categorias; 

5. Somente serão convocados atletas com cadastro regular junto à CBCa; 

6. Todos os membros convocados deverão estar de acordo, no ato da convocação, com 

os termos e condições estabelecidas pela Confederação; 
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7. Serão definidas cotas para atletas sub 23; 

8. As convocações, número de atletas e datas para apresentação, serão definidas de 

acordo com a disponibilidade financeira da CBCa; 

9. É obrigatória a participação de todos os atletas no Campeonato Brasileiro, inclusive 

os pré-classificados (item 01). Caso contrário, perdem a elegibilidade e abrem mão da sua 

vaga automaticamente. 

 

Sebastián Ariel Cuattrin 

Supervisor de Canoagem Velocidade 

  

 


