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CBCa 088/2010 

Curitiba, 05 de novembro, 2010 

Aos Filiados 

Da Confederação Brasileira de Canoagem 

 

Assunto: Classificação funcional de atletas da Paracanoagem no Campeonato Brasileiro de 

Canoagem Velocidade 2010 

 

Prezados Filiados, 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, através do presidente, abaixo assinado, 

vem, por meio desta, INFORMAR que a entidade está trabalhando para regulamentar a 

participação de paracanoístas em competições nacionais e internacionais. 

Uma das primeiras ações será a classificação funcional destes atletas no Campeonato 

Brasileiro de Canoagem Velocidade 2010, que será realizado entre os dias 25 e 28 de novembro, na 

raia olímpica da USP – SP. O evento contará com uma classificadora técnica e uma classificadora 

médica. 

Os atletas deverão estar inscritos, obrigatoriamente, no sistema de inscrição online – 

www.extranet.cbca.org.br. As categorias LTA, TA e A serão definidas após a classificação funcional a 

ser realizada entre os dias 25 e 26 de novembro. 

Todos deverão enviar, impreterivelmente, até dia 18 de novembro, para o email: 

cadastro@cbca.org.br, os documentos abaixo listados: 

  

• Laudos médicos da deficiência com CID (código internacional da deficiência) 

• Resultado de exames de imagem  

• Relação de medicamentos utilizados relacionados à deficiência 

• Atestado médico de que o atleta pode praticar canoagem competitiva 

• Breve histórico da deficiência contendo se utiliza cadeira, prótese ou muleta, 

desde quando (data), se adquirida, como? Houve cirurgias? De nascença? Houve cirurgias 

corretivas? 



 

Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) 
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Além disso, todos os atletas deverão estar munidos, com os originais dos documentos acima 

listados, além de duas fotos 3x4 na reunião técnica, a ser realizada dia 24 de novembro as 16:00, 

nas dependências da raia olímpica da USP, onde serão detalhados todos os procedimentos a serem 

realizados para a classificação funcional. 

 

 

João Tomasini Schwertner 

Presidente da CBCa 

 

 


